
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3258 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF

Dados Relevantes:
 

Do Proc SEI nº 0004159-47.2021.6.02.8000:
Portaria Presidência nº 260/2021: 0906316: desiginação de
gestores e demais providências.
Despacho COINF 0907012: pedido de orientação.
Despacho SPPAC 0908204: sobre apoio à elaboração de
planilhas da contratação.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 23/06/2021, 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
0908464 e o código CRC 08C51CD5.

0004573-45.2021.6.02.8000 0908464v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2021.
À Diretoria Geral
 
Sr. Diretor,
 
Considerando a Portaria Presidência nº

260/2021: 0906316;
Considerando o Relatório de Avalição da Eleições

de 2020 (0856306);
Considerando, em parte, o que exposto pelo

Despacho COINF 0907012, solicito a Vossa Senhoria, por mei
da unidade competente, para a boa condução dos trabalhos de
elaboração tempestiva de Termo de Referência destinado à
Contratação de Apoio de TI, as seguintes orientações:

 
Limites Orçamentário, para a contratação em tela, para as
Eleições de 2022;
Diretrizes macro para a elaboração de , caso existam,
notadamente para as particularidades de eleições gerais de
2022, entre elas:

manutenção ou não das cautelas sobre pandemia, ou
aguardar definição de cenário. Se aguardar, até quando?
previsão de cautelas quanto ao voto impresso, ou aguardar
definição de cenário. Se aguardar, até quando?

 
Do relatório de Avalição da Eleições de 2020 (0856306):
 

Há sugestão para o período final do Alistamento:
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Melhorar as orientações e suporte aos Cartórios Eleitorais.
Neste sentido. a contratação de Apoio de TI deve contemplar
este período? Ponderando que limitada e exígua a força de
trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Pontos de Transmissão:
Verificar a possibilidade de disponibilizar um ponto de
transmissão em cada município termo. Neste sentido, a
contratação de Apoio de TI deve contemplar tal necessidade
quantitativa? Ou a demanda será coberta por outra
estratégia, a exemplo de: servidores do quadro, servidores
requisitados, convocação de eleitores para tanto, outra
contratação, etc.

Suporte de servidores da sede:
Verificar a possibilidade de disponibilizar o suporte
presencial da STI na véspera e dia da eleiçao. Neste sentido,
diante da impossibilidade matemática, não há servidores na
STI em número equivalente ao número de cartórios do
Estado, a contratação de Apoio de TI deve contemplar esta
demanda e este período? 

 
 

Respeitosamente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 23/06/2021, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908467 e o código CRC 799A1041.

0004573-45.2021.6.02.8000 0908467v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2021.
 
Em atenção à questão trazida no evento

(0907012), sobre a extinção da ACAGE, esta Diretoria-Geral
endossa o entendimento do Sr. Chefe da SPPAC ( 0908204)
exposto no PA 0004159-47.2021.6.02.8000, no sentido de que
a Portaria 260/2021 (0906316) já estabelece a competência
das atribuições questionadas aos servidores que formam a
Comissão e que se vinculam à SPPAC,  SEIC e SEGEC, tudo
na forma do art. 2º e parágrafo único do referido normativo.

No mais, quanto aos eventos acostados
(0906316, 0856306 e 0907012), e em face das ponderações
lançadas no Despacho COINF 0908467, visando à condução
dos trabalhos atinentes à elaboração do Termo de Referência
destinado à Contratação de Apoio de TI, encaminhem-se os
autos eletrônicos à Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições – CPPE, com vistas à análise e necessária
deliberação da matéria em deslinde.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/06/2021, às 13:05, 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
0909261 e o código CRC 283BDE90.

0004573-45.2021.6.02.8000 0909261v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que por ocasião da reunião da Comissão

Permanente de Planejamento das Eleições, ocorrida no dia
06/08/2021,  às 9h30, cuja Ata encontra-se em processo de
elaboração e assinatura (0927193). restou deliberado que:

3.1. Processo SEI nº 0004573-
45.2021.6.02.8000 (Contratação de Apoio de TI): A previsão de
existência de pontos de transmissão deve ser decidida pela
Presidência e Diretoria-Geral. As demais indagações feitas por parte
da gestão contratual serão analisadas pela Comissão em próxima
reunião.

Ante o exposto, sugiro definição, junto à Presidência e
CRE, quanto a logística de pontos de transmissão e demais
encaminhamentos para o deslinde das indagações e confecção do
Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926827 e o código CRC 0A4A140A.

0004573-45.2021.6.02.8000 0926827v1

Despacho AGE 0926827         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 5



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
Visando subsidiar decisão acerca da questão

levantada pelo Sr. Coordenador da COINF no tocante à
definição  dos pontos de transmissão, oriento o envio dos
autos à Secretaria de Teconologia da Informação para
indicar o quantitativo utilizado na  última eleição.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/08/2021, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931361 e o código CRC 20A09DA5.

0004573-45.2021.6.02.8000 0931361v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Ao Coordenador de Sistemas Eleitorais para que

informe o quantitativo de pontos de transmissão utilizado na
última eleição.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/08/2021, às 15:40, 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
0931981 e o código CRC 15588B5F.

0004573-45.2021.6.02.8000 0931981v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
Sr. Secretário de TI,
Informo que foram instalados 56 (cinquenta e

seis) pontos de transmissão, nas eleições de 2018.
Entretanto, para as eleições de 2020, acredito

que devido a pandemia, houve uma redução para 44
(quarenta e quatro) pontos de transmissão.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 18/08/2021, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933058 e o código CRC 19D0AF91.

0004573-45.2021.6.02.8000 0933058v1

Despacho CSELE 0933058         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 8



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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Segue informação do Coordenador de Sistemas

Eleitorais sobre a quantidade de pontos de transmissão.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 19/08/2021, às 07:57, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933086 e o código CRC 4157AE9E.

0004573-45.2021.6.02.8000 0933086v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de agosto de 2021.
Senhor Presidente,

 

 
Trata-se de comunicação (0926827) firmada pelos

servidores que integram a Assessoria de Gestão Estratégica deste
Tribunal, tendo em vista a deliberação ocorrida por ocasião
da reunião da Comissão Permanente de Planejamento das Eleições,
ocorrida no dia 06/08/2021,  cuja Ata encontra-se em processo de
elaboração e assinatura (0927193), nos seguintes termos:

"3.1. Processo SEI nº 0004573-
45.2021.6.02.8000 (Contratação de Apoio de TI): A
previsão de existência de pontos de transmissão
deve ser decidida pela Presidência e Diretoria-Geral.
As demais indagações feitas por parte da gestão
contratual serão analisadas pela Comissão em
próxima reunião.
Ante o exposto, sugiro definição, junto à
Presidência e CRE, quanto a logística de pontos
de transmissão e demais encaminhamentos
para o deslinde das indagações e confecção do
Termo de Referência." Grifo nosso.

                        Preliminarmente à submissão a essa Presidência,
solicitei à Secretaria de Tecnologia da Informação o quantitativo de
Pontos de Transmissão utilizado na  última eleição.

A STI/CSELE enviou a resposta por meio do
evento 0933058.

Dessa forma, em atenção às ponderações da Assessoria
de Gestão Estratégica, submeto o tema a Vossa Excelência e à
Corregedoria Regional Eleitoral para ciência e avaliação da
presente demanda. 

Conclusão GDG 0933619         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 10



 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/08/2021, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933619 e o código CRC 8E2F5E7C.

0004573-45.2021.6.02.8000 0933619v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2021.
 
De ordem do Assessor-Chefe, seguem os

autos ao Excelentíssimo Senhor Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional
Eleitoral, em face do contido no Despacho AEP nº 0933619.

 
CLOVIS FERREIRA DE ALCANTARA NETO

Técnico Judiciário
Gabinete da CRE-AL

 

Documento assinado eletronicamente por CLOVIS FERREIRA DE ALCÂNTARA NETO,
Técnico Judiciário, em 20/08/2021, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933905 e o código CRC 479007F2.

0004573-45.2021.6.02.8000 0933905v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2021.
 
Ciente do despacho no evento 0933619 GDG,

referente à manifestação desta Corregedoria acerca da
logística de implantação dos pontos de transmissão.

Nesse sentido, entende  este Órgão Correicional
que se trata de uma temática que orbita a esfera de
competência da douta Presidência deste Regional.

Devolvam-se os autos.
 
 IVAN VASCONCELOS DE BRITO JÚNIOR
 Juiz Auxiliar da CRE/AL

Documento assinado eletronicamente por IVAN VASCONCELOS BRITO JÚNIOR, Juiz,
em 25/08/2021, às 18:51, 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
0936520 e o código CRC 32F964A0.

0004573-45.2021.6.02.8000 0936520v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
Senhor gestor,
Diante da apreciação pela Comissão de Planejamento das

Eleições das indagações apresentadas por Vossa Senhoria, encaminho
deliberação, aclarando as ponderações apresentadas. Verbis:

2.4. Processo SEI nº 0004573-
45.2021.6.02.8000 (Contratação de Apoio de TI): 
Analisando as indagações da gestão contratual,
fundamentada no relatório de avaliação do último pleito
eleitoral, após a manifestação dos Representantes das
Zonas Eleitorais na Comissão, ficou deliberado no
sentido de que a contratação de Apoio de TI será
mantida no período de 45 dias, antes do pleito, não
contemplando o final de alistamento. O quantitativo de
pessoas albergado na contratação deverá ser definido
de acordo com o orçamento disponível para a referida
contratação. Quanto aos pontos de transmissão remota,
diante de alguns problemas relatados pelos
representantes dos Cartórios, serão definidos após
levantamento dos quantitativos utilizados nas últimas
Eleições e posterior levantamento de técnicos de urnas
disponíveis para trabalharem nas Eleições de 2022.

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

 

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943788 e o código CRC A6646AC1.

0004573-45.2021.6.02.8000 0943788v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
À AGE 
 
Sr. Diretor,
 
Ciente do prazo e demais termos do Despacho

AGE 0943788.
Todavia, para não haver mais retardo, embora

silente quanto à manutenção ou não das cautelas sobre
pandemia, ou aguardar definição de cenário, objeto, também
de pedido do pedido de orientação do Despacho
COINF 0908467, informo que confeccionarei o Termo de
Referência com tais custo, salvo disposição em contrário.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 14/09/2021, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945687 e o código CRC 1D915A77.

0004573-45.2021.6.02.8000 0945687v1
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Imprimir  Salvar

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021
 

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

 
TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)
Processo n°: 14022102039202150e Registro n°: AL000173/2021
 
 
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 
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA, CNPJ n.
69.982.155/0001-77, 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 julho de 2021
a 30 de junho de 2022 e a data-base da categoria em 01º de julho. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) processamento de dados, com
abrangência territorial em AL. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS 
 

A partir de 1º julho de 2021, na forma do art. 7° inc. V da Constituição Federal, os pisos salariais da
categoria profissional, não poderão ser inferiores aos seguintes valores:

a) Analista de Informática Nível I R$ 6.805,60
b) Analista de Informática Nível II R$ 5.188,50
c) Técnico em Aplicativos e
Desenvolvimento de Sistemas I

R$ 4.291,50

d) Técnico em Aplicativos e
Desenvolvimento de Sistemas II

R$ 3.595,50

e) Técnico em Informática -
Jornada de 8h diárias

R$ 3.297,50

f) Técnico em Informática - R$ 2.478,50
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Jornada de 6h diárias
g) Assistente de Informática R$ 1.593,00
h) Piso Normativo/Jornada de 8h
diárias

R$ 1.811,00

i) Piso Normativo/Jornada de 6h
diárias

R$ 1.358,00

Parágrafo primeiro. Todos os pisos normativos de que trata a presente cláusula, serão reajustados de
acordo com a política salarial do país, ou conforme negociação entre as partes.

Parágrafo segundo. Todos os valores do piso estão arredondados para o inteiro de real.

Parágrafo terceiro. Piso Normativo para quem exerce funções na área de informática.

Parágrafo quarto. Os funcionários que em junho de 2020 já recebiam salários iguais ou superiores aos
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por
cento).

 
 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS E DO REAJUSTE 
 

As empresas reajustarão os salários de seus empregados a par�r de 1º de Julho de 2020 aplicando o percentual de
7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por cento).

 
 

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
 

A Empresa deverá fornecer comprovante de pagamento de salários, com discriminação das verbas e
importâncias correspondentes aos proventos e descontos efetuados. Nos comprovantes, deverá constar a
identificação da empresa e do empregado.

Parágrafo Único. No referido comprovante deverá constar também a importância relativa ao depósito do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devido à conta vinculada do empregado optante.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL NOTURNO 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS 
 

As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 60% (sessenta por cento) sobre hora normal da segunda
feira ao sábado e, com adicional de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, excetuando-se nos casos de
compensação de horas e/ou jornada de trabalho realizadas nesses dias, nos termos da cláusula seguinte, ficando tal
procedimento vinculado a acordo entre empregado e empregador;

Parágrafo Primeiro. As horas extraordinárias trabalhadas, assim como seus valores, quando efe�vamente realizadas e
pagas, deverão constar nos contracheques dos trabalhadores.

Parágrafo Segundo. O adicional noturno será 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário/hora normal, nos serviços
realizados entre às 22:00 horas e 05:00 horas, considerando-se a hora noturna como sendo de cinquenta e dois
minutos e trinta segundos.
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Parágrafo Terceiro. A média de horas extras e do adicional noturno, quando pagos, repercu�rão nas férias, em seu
abono cons�tucional, no 13º salário, no descanso remunerado, no FGTS e nos cálculos rela�vos às rescisões de
contrato de trabalho.

Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto trabalhados dentro da jornada de trabalho, serão considerados dias normais.

 

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 

Após registro e depósito da presente Convenção Cole�va de Trabalho Superintendência Regional de Trabalho/AL, as
empresas associadas ou não ao SEAC-AL que par�ciparem de quaisquer licitações no território de Alagoas, e que, a
mão-de-obra contratada afete a representa�vidade do SINDPD-AL, se obriga a incluir em suas Planilhas de Custos o
fornecimento a todos os empregados colocados a sua disposição por força do contrato objeto da licitação de 22
Tícket`s Alimentação ou Refeição por mês, no valor unitário de R$ 23,00 (vinte e três reais).

Parágrafo Primeiro. As Empresas descontarão até 10% (dez por cento) dos Tickets´s fornecidos.

Parágrafo Segundo. Nos casos de férias e/ou licença médica por doença, o quan�ta�vo de Ticket´s será reduzido em
igual quan�dade de dias ausentes por tais mo�vos.

Parágrafo Terceiro. Os funcionários que em junho de 2020 já recebiam �cket´s iguais ou superiores aos constantes
desta cláusula terão os mesmos reajustados em 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento).

Parágrafo Quarto. Em caso de o trabalhador precisar dobrar o serviço por qualquer mo�vo, o empregador ficará
obrigado a fornecer sua alimentação.

 
 

AUXÍLIO TRANSPORTE 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALE TRANSPORTE 
 

As empresas fornecerão nos termos da Lei, Vale Transporte aos seus empregados amparados por esta convenção,
atendendo a real necessidade de cada um.

Parágrafo Único. Tendo em vista que na maioria das Cidades do interior do Estado não existe transporte cole�vo
regulamentado, os empregados que optarem em receber o Vale Transporte no interior devem recebê-los em espécie,
sem que o valor pago seja incorporado ao salário e não tenha nenhuma incidência. Aplica-se, assim, o valor de tabela
dos preços em Maceió.

 

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 

Visado assegurar a exequibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao
tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as
empresas do segmento abrangidas pela CCT, deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e
Trabalhistas constante da planilha abaixo. 
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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 1,99%
13 ACIDENTE DE   TRABALHO 1,30%
14 AVISO   PRÉVIO 1,37%
15 13º SALÁRIO 8,33%
Grupo   C ENCARGOS   SOCIAIS 9,45%
16 AVISO   PRÉVIO INDENIZADO 3,65%
17 INDENIZAÇÃO   ADICIONAL 1,80%
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%

 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO SOBRE JUSTA CAUSA 
 

O Sindicato Profissional e as Empresas, não promoverão ação judicial, sem antes, tentar uma solução administra�va,
sendo estabelecido o prazo de resposta de dez (10) dias a par�r da data do recebimento do pleito pela parte acionada.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO 
 

Toda e qualquer homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do empregado que, somado o período
do Aviso Prévio, conte com mais de um (1) ano de serviço, deverá ser preferencialmente homologada pelo Sindicato
da categoria (Ar�go 6º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002) posto que ficam os órgãos locais do Ministério do Trabalho e
Emprego reservado para os seguintes casos:

Categoria sem representa�vidade sindical na localidade;

Recusa do Sindicato na prestação da assistência;
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Cobrança indevida pelo Sindicato para a Prestação da assistência;

Parágrafo Primeiro: Deverão estar presentes no ato da homologação:

1. O empregado (se menor com seu responsável) e o Empregador ou Preposto especialmente designado para cada ato
homologatório;

2. Procurador do Empregado com poderes expressos para receber e dar quitação e se o empregado for analfabeto, a
procuração deverá ser pública.

3. O ato de homologação será gratuito e deverá ser realizado impreterivelmente no primeiro dia ú�l após o
encerramento do período do aviso prévio, quando efe�vamente trabalhado, seja qual for a natureza da demissão, ou,
até o décimo dia após o úl�mo dia da prestação do serviço quando da dispensa sem justa causa, por inicia�va do
empregador, sob pena do pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente à sua maior remuneração.
Não comparecendo o empregado, quando da homologação, a empresa dará conhecimento do fato ao SINDPD-AL,
mediante comprovação do envio da carta ou telegrama de no�ficação do ato, o que a desobrigará do cumprimento do
disposto no caput desta cláusula.

Parágrafo Segundo: Quando a data do pagamento da rescisão recair em um Sábado, Domingo ou Feriado, o
pagamento será antecipado para o dia ú�l anterior (§ 2.º do Art. 11 da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002);

Parágrafo Terceiro: São os seguintes documentos previstos pelo Ar�go 12º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002 para fins
de homologação rescisória:

1.     Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho mínimo de 05 vias;

2.     CTPS do empregado com baixa e atualizada;

3.     Carta de Aviso Prévio ou do Pedido de Demissão;

4.     Cópia da Convenção ou do Acordo Cole�vo de Trabalho;

5.     Extrato analí�co atualizado do FGTS;

6.     Guia de Recolhimento rescisório do FGTS;

7.     CD para fins do Seguro Desemprego;

8.     ASO - Atestado de saúde Ocupacional Demissional, no prazo de validade;

9.     Descrição dos valores variáveis pagos, com inclusive seus reflexos no Descanso Remunerado, registrada no verso
do Termo de Rescisão.

10.  Cópia da GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana) as 2 (duas) úl�mas.

Parágrafo Quarto. Não comparecendo qualquer das partes na data marcada, o Sindicato fornecerá a outra parte
presente documento com a ocorrência.

 
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS LICITAÇÕES 
 

O sindicato profissional fiscalizará e solicitará dos órgãos licitantes a inclusão no rol dos documentos exigidos para a
habilitação, do documento previsto no art. 607 da CLT (Recolhimento da Contribuição Sindical).
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Parágrafo Único: A solicitação será feita por correspondência dirigida ao órgão licitante, sendo também enviada uma
cópia da mesma ao sindicato patronal.

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMBIENTE E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 

O SEAC/AL e o SINDPD/AL se comprometem a atuarem em caráter de orientação junto às empresas tomadoras de
serviços, para que as mesmas se adaptem às normas que determinam as condições ambientais e de trabalho
recomendadas para as a�vidades da categoria dos trabalhadores.

 
 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA JORNADA DE TRABALHO 
 

Para o Técnico e Assistente de Informática será adotada a jornada de 180 horas, Para o técnico em
aplicativos e desenvolvimento de sistemas e analista de Informática será adotada a jornada de 220 horas.

Parágrafo Primeiro: a jornada do digitador especificamente deverá observar a seguinte conformação:

50 (cinquenta) minutos de trabalho por (dez) minutos de descanso, ou 10 (dez) minutos de descanso por
(cinquenta) minutos de trabalho.

Parágrafo Segundo: O intervalo de descanso é obrigatório e decorrente de norma de ordem pública de
proteção do trabalhador (NR-17), sendo absolutamente inadmissível a compensação com a antecipação do
final da jornada diária de trabalho, ficando o empregado como único responsável pelo não cumprimento do
intervalo legal de descanso, que em última análise foi estabelecido em seu próprio benefício, cujos clientes
tomadores de serviços, contratualmente reconhecem tais normas de proteção dos trabalhadores.

Parágrafo Terceiro: Para os Técnicos e Assistentes de informática será adotada preferencialmente a
jornada de 180 horas. Sendo permitida a mudança de carga horária para 220 horas de acordo com a CLT.

Parágrafo Quarto: A alteração da Jornada de Trabalho poderá, em regra, ser realizada unilateralmente
pelo empregador conforme sua necessidade e conveniência, exceto em caso de impossibilidade do
trabalhador por desempenhar outro trabalho em horário semelhante.

 

 

 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS 
 

Convencionam as partes que em observância, fiel e rigorosa do que dispõe o parágrafo 2.º do Ar�go 59º da C.L.T. e na
consonância do disposto na Lei n.º 9.601 de 21 de janeiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.490, publicado
no DOU do dia 05.02.1998, fica ins�tuída A COMPENSAÇÃO DE JORNADA E/OU HORAS DE TRABALHO, realizadas por
cada trabalhador, no exercício das suas funções, desde que cumpridos os seguintes critérios:

Parágrafo Primeiro - A compensação através de concessão de folgas aos trabalhadores, se dará considerando-se que
para cada hora trabalhada, excedente ou não, haverá uma hora de folga. Da mesma forma, haverá uma hora de folga
antecipada, para cada hora a ser trabalhada posteriormente;
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Parágrafo Segundo - As empresas devem adotar um mecanismo para o fiel controle das tais horas - excedentes e
compensadas - que permita o acompanhamento individual, por trabalhador envolvido;

Parágrafo Terceiro - A apuração das horas excedentes se fará à luz dos respec�vos registros de ponto mensais,
mecânicos ou manuais, podendo haver compensação parcial ou por etapas, devendo estar totalmente cumprida no
período máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias contados a par�r do final de cada apuração;

Parágrafo Quarto - Será permi�da também a compensação antecipada das horas a serem trabalhadas posteriormente,
na forma do parágrafo anterior;

Parágrafo Quinto - Na impossibilidade da empresa cumprir o prazo estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula
Vigésima da presente Convenção, para a concessão das FOLGAS de compensação de horário de trabalho, deverá
efetuar o pagamento das horas à compensar, de uma única vez, com o acréscimo de sessenta por cento (60%) sobre o
valor da hora normal. 

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGISTRO DE JORNADA 
 

Todos os empregados terão sua jornada de trabalho anotada mecanicamente, ou folha de ponto, com exceção
daqueles empregados que se enquadrarem nas situações previstas nas alíneas a e b do Art. 62 da CLT.

 
FALTAS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ATESTADOS MÉDICOS 
 

Haverá aceitação para jus�fica�vas de faltas e outras questões análogas, dos atestados médicos e odontológicos
oriundos de médicos ou den�stas, ou procedentes de convênios de saúde do empregado, caso a empresa não possua
serviços médicos próprios ou conveniados.

Parágrafo Primeiro. Fica obrigado o empregado a notificar à empresa seu impedimento por motivo de doença, mediante a apresentação de atestado médico no prazo
de 72h (setenta e duas horas) da emissão do atestado médico, sob pena de serem lançadas faltas. 

Parágrafo Segundo. A falta de um dia de trabalho da Escala 12 x 36 faz com que o trabalhador tenha este dia descontado e deixe de receber 01 (um) dia de repouso
semanal remunerado no cálculo do RSR/Lei 605/49.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO 
 

Ficam os empregados e empregadores autorizados a praticar a Escala de Trabalho 12 x 36, doze horas de trabalho por trinta e seis horas de descanso.

Parágrafo Único. Dentro da escala de 12 (doze) horas está incluído, obrigatoriamente, o intervalo de 1 (uma) hora, ou seja, são 11 (onze) horas reais de trabalho.

 
 

FÉRIAS E LICENÇAS 
LICENÇA MATERNIDADE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICENÇA GESTANTE 
 

A empregada gestante fará jus à licença de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Cons�tuição Federal.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO DIA DO INÍCIO DAS FÉRIAS 
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O início das férias, individuais ou cole�vas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já
compensados.

Parágrafo Único: A data do gozo das férias será informada ao empregado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
OUTRAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO ACIDENTADO OU DOENTE 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SAÚDE NO TRABALHO 
 

Quando os digitadores acusarem sintomas de LER (Lesões pôr Esforços Repe��vos),será obrigatório o preenchimento
da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) pela empresa. No caso de omissão desta, comprovado através de
correspondência encaminhada e protocolada à Empresa no prazo de 03 (dias), a contar da solicitação por escrito, fica
autorizado o preenchimento pelo próprio empregado, o que será dado como firme e valioso pela empresa.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUADRO DE AVISOS 
 

O SINDPD/AL poderá colocar quadro de avisos nas empresas des�nadas às no�cias sindicais, desde que dadas com a
habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza.

Parágrafo Primeiro: O presente acordo deverá ser obrigatoriamente afixado em quadro de avisos, como forma de
divulgação.

Parágrafo Segundo: O SEAC/AL poderá colocar quadro de avisos no SINDPD/AL, des�nado a no�cias trabalhistas,
desde que dadas com a habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS 
 

As empresas se comprometem a colocar à disposição do SINDPD/AL, mensalmente, cópia da relação de admi�dos e
demi�dos que enviam a Delegacia Regional do Trabalho.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Cole�va de Trabalho contribuirão anualmente e uma única vez para o
Sindicato Patronal com a importância de R$ 2,00 (dois reais) por empregado constante da sua folha do mês de Junho
do corrente ano, a ser recolhida até o dia 30 de Agosto 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 1,00% (hum por cento) por mês ou fração de atraso e também ao
pagamento de uma multa de 2,00% (dois por cento) sobre o montante (principal mais juros).
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Parágrafo Segundo: As empresas ficam obrigadas a apresentar ao SEAC/AL no ato do pagamento que trata esta
Cláusula, cópia do CAGED do mês de JUNHO e as novas empresas do segmento que se cons�tuírem no período de
vigência desta Convenção, pagarão com base no total de funcionários registrados no CAGED do 3o (terceiro) mês
posterior a sua cons�tuição.

Parágrafo Terceiro: As empresas devem enviar ao SEAC/AL nos meses abaixo, cópia dos respec�vos CAGED dos meses
anteriores, ou seja:

Em JANEIRO, envia cópia do CAGED do mês de Dezembro;

Em JUNHO, envia cópia do CAGED do mês de Maio e;

Em SETEMBRO, envia cópia do CAGED do mês de Agosto.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 

As empresas descontarão mensalmente dos associados ao sindicato profissional, a �tulo de contribuição social, 1%
(um por cento) da remuneração, recolhendo a importância descontada à tesouraria da en�dade beneficiária até o
décimo (10º) dia ú�l subsequente ao pagamento da folha, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo
único do ar�go 545, da CLT, sem prejuízo da multa convencional.

Parágrafo Primeiro. Os valores referentes às mensalidades sindicais devidos ao SINDPD/AL poderão ser pagos através
da conta CEF, Ag 0055/003.3666-2. A relação nominal, com os salários e valor recolhido, será fornecida ao SINDPD/AL
até o dia 10 do mês subsequente ao mês da competência do pagamento.

Parágrafo Segundo. O não cumprimento pela empresa desta cláusula, implicará no reconhecimento da dívida com o
SINDPD/AL,atualizando-se os valores quando da regularização, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês,
sobre o valor do desconto não repassado.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA APLICABILIDADE 
 

Esta convenção coletiva deve ser aplicada a todos os empregados da área de Tecnologia da Informação e Informática e Processamento de
Dados pelas empresas que atuam ou tem contrato vigente no estado de Alagoas, conforme Cláusula de abrangência.

Parágrafo Primeiro – as empresas sucedâneas de contratos de prestação de serviços, além dos pisos, assegurarão os reajustes e demais cláusulas
previstas nesta convenção para preservar os direitos adquiridos pelos empregados ao longo da permanência deles na mesma prestação de serviço
nas dependências do cliente.  Neste caso o salário de contratação não pode ser inferior ao percebido na empresa sucedida.

 

Parágrafo Segundo - 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.

 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS 
 

O SEAC/AL e o SINDPD/AL reunir-se-ão sempre que solicitados pôr uma das partes a par�r da vigência desta
Convenção, com vistas a analisar conjuntamente o cenário de aplicação das Cláusulas pactuadas e outras condições
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que desejem acordar, avaliando o quadro econômico e produ�vo, geral e das empresas, as perspec�vas de
desenvolvimento à organização do trabalho, podendo convencionar modificações e aprimoramentos.

Parágrafo Único: As pautas das reuniões deverão ser enviadas pelas partes com, pelo menos, 30 (trintas) dias de
antecedência.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 
 

Em razão dos avanços tecnológicos e tendo em vista uma melhor classificação dos trabalhadores abrangidos por esta
Convenção Cole�va de Trabalho, as categorias profissionais terão as seguintes definições:

1) Analista de Informá�ca Nível I, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M, com
experiência mínima de 03 (três) anos na função de Analista de Informá�ca;

2) Analista de Informá�ca Nível II, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M;

3) Técnico em aplica�vos e desenvolvimento de sistemas I, que se cons�tuirá das categorias de Programadores e
websites, com experiência mínima de 02 (dois) anos na função;

4) Técnico em aplica�vos e desenvolvimento de sistemas II, que se cons�tuirá das categorias de Programadores e
websites;

5)Técnico em Informá�ca, que se cons�tuirá das categorias de técnicos em Manutenção de redes e Operadores de
Computador;

6)Assistente de Informá�ca, que contempla as categorias de Digitador e Auxiliar de processamento de dados,o
pessoal de apoio as a�vidades conexas aos procedimentos informa�zados e profissionais de conhecimento técnico
que reúna capacidade de ministrar cursos básicos na área de informá�ca.

Parágrafo Primeiro: Funções e Atribuições das Categorias acima:

1) Analista de Informá�ca: Profissional graduado na área de TI, Informá�ca processamento de dados e outras
correlatas com especialização e capacidade de projetar, planejar, avaliar, auditar, elaborar, estudar viabilidades
técnicas, definir sistemas de alta complexidade. Analista de Informá�ca Nível I deverá possuir experiência mínima de
03 (três) anos na função.

2) Técnico em aplica�vos e desenvolvimento de sistemas:Profissional de formação média ou cursando nível superior
capacitado para realizar serviços que exijam conhecimentos específicos em linguagens de programação, realização de
testes, desenvolvimentos de sí�os, acessibilidade na web e administração de bancos de dados.

3) Técnico de Informá�ca: Profissional de formação média com conhecimentos técnicos para a�vidades que
compreendam monitoramento de estruturas operacionais, instalação e manutenção de redes, internet, intranet e
suporte técnico de equipamentos.

4) Assistentes de Informá�ca: Profissional que sob supervisão executa serviços básicos como digitação, recepção e
preparação de material para processamento, conferência e expedição dos mesmos, acertos contábeis, auten�cação,
abertura e conferência de envelopes de caixa-rápido, manuseio e controle de numerários, ministrar cursos básicos em
diversos produtos, aplica�vos, linguagens e manutenção de hardware.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS AUSÊNCIAS LEGAIS 
 

As ausências legais que aludem os incisos I, II e III do art. 473 da CLT, pôr força do presente Acordo Cole�vo de
Trabalho, assim ficam ampliadas:
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I) 02 (dois) dias úteis consecu�vos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente;

II) 05 (cinco) dias úteis consecu�vos, no decorrer da primeira semana de vida da criança, em caso de nascimento de
filhos;

III) 03 (três) dias úteis consecu�vos, em virtude de casamento:

IV) 01 (um) dia ú�l em caso de internação hospitalar do cônjuge, ascendente ou descendente.

Parágrafo Primeiro: Entende-se pôr ascendente o pai e a mãe e pôr descendente, os filhos na conformidade da Lei
Civil.

Parágrafo Segundo: Para o empregado fazer jus ao caput desta cláusula, terá de apresentar documento
comprobatório, até 24 (vinte e quatro) horas após o retorno ao trabalho.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOS UNIFORMES 
 

As empresas que exigirem de seus empregados o uso de uniformes, fornecerão os mesmos gratuitamente.

 
 

 
 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL 
 
 
 

MANOEL BALTHAZAR FERREIRA DIEGUES DE ARECIPPO 
MEMBRO DE DIRETORIA COLEGIADA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA 

 
 

ANEXOS
ANEXO I - ATA SEAC

 

Anexo (PDF)

 
ANEXO II - ATA SINDPD

 

Anexo (PDF)

 
ANEXO III - ATA SINDPD 2

 

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, 27 de setembro de 2021.
À COMAP 
(Em paralelo à SEIC e SEALMOX para ciência)
 
Sra. Coordenadora,
 
Trata-se de solicitar auxílio das unidades vinculada

à essa Coordenadoria para fins de elaboração de preliminar de
planilha de custo para a Contratação em tela, Apoio de TI -
Eleições 2022, na forma e no prazo do Despacho
AGE  0943788.

Sendo assim, solicita-se, a exemplo do ocorrido nos
autos do Proc SEI nº  0008814-33.2019.6.02.8000, a
colaboração para a estimativa dos seguintes preços/valores:

 
01) Álcool Gel 703 1 Unidade 

02) Luvas Não cirurgicas 1 Caixa 100 Unidades 

03) Máscaras Descartáveis 1 Caixa 50 Unidades 

04) Caneta tipo marcador permanente 1 Unidade 

05) Sacos plásticos de lixo 1 Unidade 

06) Custo de Locação de sala de treinamento: capacidade 30 (trinta) pessoas, dotada
de cadeira, 04 (quatro) mesas, Sistema de Som, Quadro branco, Projetor Multimidia,
Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser;

07) Custo médio de deslocamento intermunicipal (interior/Maceió)

08) Custo estimado para 30 (trinta): Canetas, Lápis e Blocos de Anotação;

09) Kit Lanche para 30 (trinta) pessoas: Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis.
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Cordialmente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 27/09/2021, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950220 e o código CRC 649BAF94.

0004573-45.2021.6.02.8000 0950220v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Em atenção à solicitação presente no Despacho

COINF - 0950220, apresentamos as estimativas de
custo abaixo elencadas, com as seguintes observações:

1. Para o custo médio de deslocamento
intermunicipal (interior/Maceió), buscamos o valor
médio dos valores das tarifas convencionais
praticadas em Alagoas, obtidas no site da Agência
Regulardora de Serviço Público do Estado de
Alagoas - ARSAL (0950775);
2. Para os demais itens, efetuamos pesquisa no site
Banco de Preços (0950804), buscando-se objetos
semelhantes de licitações ocorridas nos últimos 30
(trinta) dias, no intuito de garantir a validade das
pesquisas até a data do Pregão Eletrônico.

Álcool Gel 703 1 Unidade  - 500 ml R$ 5,48

Luvas Não cirurgicas 1 Caixa 100 Unidades R$
47,59

Máscaras Descartáveis 1 Caixa 50 Unidades R$
24,90

Caneta tipo marcador permanente 1 Unidade R$ 4,42
Sacos plásticos de lixo 1 Unidade  - 3 litros – R$ 12,97 c/50
unidades R$ 0,26

Custo de Locação de sala de treinamento: capacidade 30
(trinta) pessoas, dotada de cadeira, 04 (quatro) mesas,
Sistema de Som, Quadro branco, Projetor Multimidia, Tela
Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser

R$
481,52

Custo médio de deslocamento intermunicipal
(interior/Maceió) – 60 passagens a R$ 7,56 cada.

R$
453,60

Custo estimado para 30 (trinta): Canetas, Lápis e Blocos R$
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de Anotação; 186,60

 Caneta – 30 unidades R$
29,70  

 Lápis – 30 unidades R$
28,50  

 Bloco de notas – 30 unidades R$
128,40  

Kit Lanche para 30 (trinta) pessoas: Biscoitos,
Água, Café e Copos Descartáveis.  R$

95,46

 Biscoitos – 15 unidades de 200 gramas R$
37,05  

 Água mineral – 60 copos de 200 ml R$
40,20  

 Café em pó – 1 pacote de 250 gramas R$ 5,34  
 Adoçante – 1 unidade R$ 4,00  
 Açúcar – 1 quilo R$ 5,83  
 Copo descartável 50 ml – 100 unidades R$ 3,04  

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 28/09/2021, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950259 e o código CRC 72B081B1.

0004573-45.2021.6.02.8000 0950259v1

Despacho SEIC 0950259         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 30



28/09/2021 14:03 Tabela de Tarifas Convencional — arsal

www.arsal.al.gov.br/tarifas/transporte/sistema-convencional 1/2

Tabela de Tarifas Convencional
N° da
Linha

 
Linha Tarifas R$

 
Atendimento

 Autorizada
 

Praticada
 

Van Ônibus
1
 

Maceió - Rio Largo (Via Gustavo Paiva) e V.V.
 

2,62
 

2,80
 

X
 

X  
 2

 
Maceió - Rio Largo (Via Mata do Rolo) e V.V.

 
2,62

 
2,50

 
X

 
X

 
3

 
Aeroporto - Maceió (Terminal Rodoviário) Via Fernandes Lima
e V.V.

 
2,50 X

 
4

 
Aeroporto - Maceió (Ponta Verde) Via Expressa e V.V. 5,38 OU 2,50?

 
X

 5
 

Maceió - Cruzeiro do Sul e V.V.
 

2,30
 

2,00
 

X
 

X
 6

 
Maceió - Messias e V.V.

 
2,36

 
4,00

 
X

 
X

 7
 

Maceió - Barra de Santo Antônio (Via Paripueira) e V.V.
 

3,41 3,00
 

X 
 

X
 8

 
Maceió - Paripueira e V.V.

 
 2,54 X

 9
 

Maceió - Sta. Luzia Do Norte (Via Satuba) e V.V. 2,36
 

X
 10

 
Maceió - Coqueiro Seco (Via Litoral) e V.V. 3,06

 
X

 11
 

Maceió - Coqueiro Seco (Via Satuba) e V.V.
 

2,71
 

X
 12

 
Maceió - Pilar (Via Polo Cloroquímico) e V.V.

 
3,85

 
X

 13
 

Maceió - Pilar (Via Satuba) e V.V.
 

3,06
 

3,00
 

X
 

X
 14

 
Maceió - Marechal Deodoro e V.V.

 
2,45

 
2,50

 
X 

 
X

 15
 

Maceió - Massagueira ( Via Barra Nova e Ilha de Sta Rita) e V.V.
 

2,30
 

X
 16

 
Maceió - Barra de São Miguel e V.V. 

 
2,71

 
4,00

 
X

 
X

 17
 

Arapiraca - Folha Miúda e V.V.
 

2,30
 

X
 18

 
Arapiraca - Craíbas e V.V.

 
2,30

 
X

 19
 

Arapiraca - Girau do Ponciano e V.V.
 

2,30
 

4,00
 

X 
 

X
 20

 
Arapiraca - Campo Grande e V.V.

 
2,97

 
X

 21
 

Massapê - Arapiraca e V.V.
 

2,30
 

X
22

 
Arapiraca - Feira Grande e V.V.

 
2,30

 
X

23
 

Arapiraca - Coite do Noia e V.V.
 

2,30
 

X
 24

 
Arapiraca - Taquarana e V.V.

 
2,30

 
3,50

 
X 

 
X

 25
 

Arapiraca - Limoeiro de Anadia e V.V.
 

2,30
 

3,50
 

X 
 

X
 26

 
Arapiraca - Coruripe (Via Penedo) e V.V.

 
12,34

 
X

 27
 

Maceió - Delmiro Gouveia (Expresso) (Via AL-220) e V.V.
 

38,71
 

X
 

28
 

Maceió - Delmiro Gouveia (Via Olho D'Água das Flores, Santana do
Ipanema e Palmeira dos Índios) e V.V.

 
26,42

 
X

 

29
 

Maceió - Arapiraca (Via Litoral) (hora inteiras: via São Miguel
dos Campos) e V.V. 10,94

 
X

 
30

 
Pão de Açúcar – Maceió Via Batalha – Jaramataia e Arapiraca e V.V. 

 
20,03

 
X

 31
 

Maceió - Atalaia (Via Chã Do Pilar) e V.V.
 

3,85
 

5,00
 

X
 

X
 

32
 

Maceió - Santana do  Ipanema (Via Cacimbinhas e Palmeira Dos  Índios/
BR-316) e V.V.

 
17,93

 
X

 
33

 
Palmeira dos Índios - Quebrangulo e V.V.

 
2,30

 
X

 34
 

Maceió - Palmeira dos Índios (Via Belém/ BR- 316) e V.V.
 

11,81
 

X
 35

 
Maceió - Penedo (Via AL-101 Sul) e V.V.

 
13,38

 
18,00

 
X

 
X

 36
 

Maceió - Penedo (Via BR-101) e V.V.
 

15,31
 

X
 37

 
Arapiraca - Penedo (Via São Sebastião) e V.V. 6,39

 
X

 38
 

Maceió- São Brás (Via Porte Real do Colégio) e V.V. 15,40
 

X
 

39
 

Maceió - Igreja Nova (Via Coruripe e São Miguel dos Campos) e
V. V.

 
12,77

 
X

 
40

 
Maceió - São Miguel Dos Campos (Via Litoral) e V.V.

 
4,99

 
7,00

 
X

 
X

 41
 

Maceió - Coruripe e V.V.
 

7,00
 

10,00
 

X
 

X
 42

 
Maceió - Anadia (Via Litoral) e V.V.

 
8,66

 
X

 43
 

Maceió - Anadia (Via Boca Da Mata/ BR-316)e V.V.
 

7,96
 

X
 

44
 

Maceió - Viçosa (Via Capela e Cajueiro) e V.V.
 

erro edital tabela
em cima

 
 
 

X
 

45
 

Maceió - Cajueiro e V.V.
 

erro edital
tabela em cima 7,00

 
X 

 
X

 
46

 
Maceió - Quebrangulo e V.V erro edital tabela

em cima X
 

47
 

Maceió - Chã Preta (Via Viçosa) e V.V.
 

erro edital tabela
em cima

X
 

48 Maceió - Mar Vermelho e V.V. erro edital tabela X
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em cima

49
 

Maceió - Santa Efigênia e V.V.
 

 
erro edital tabela

em cima
X

 
50

 
União dos Palmares - Colônia Leopoldina (Via São José da Laje) e V.V.

 
7,52

 
X

 51
 

União dos Palmares - Maceió (Via Murici) e V.V.
 

6,39
 

X
 52

 
São José da Laje - Maceió (Via União dos Palmares) e V.V. 8,14

 
X

 
53

 
Maceió - Porto de Pedras (Via S. Miguel dos Milagres, Passo de
Camaragibe e S. Luiz do Quitunde) e V.V.

 
8,27

 
X

 
54 Maceió - Maragogi (Via Japaratinga) e V.V.

 
10,94

 
X

 
55

 
Maceió - Porto Calvo (Via Matriz de Camaragibe, S. Luiz do
Quitunde/ AL-101 Norte) e V.V. 8,66

 
X
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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.

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24  (IP: 177.12.235.210)Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24  (IP: 177.12.235.210)

Relatório de Cotação: Apoio de TI - Eleições 2022 - Insumos

Pesquisa realizada entre 27/09/2021 15:57:03 e 28/09/2021 14:18:01Pesquisa realizada entre 27/09/2021 15:57:03 e 28/09/2021 14:18:01

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) Álcool Gel 703 - 500 ml 12 1 Unidade R$ 5,48 (un) - R$ 5,48 R$ 5,48

2) Luvas Não cirurgicas 23 1 Caixa R$ 47,59 (un) - R$ 47,59 R$ 47,59

3) Máscaras Descartáveis 3 1 Caixa R$ 24,90 (un) - R$ 24,90 R$ 24,90

4) Caneta tipo marcador permanente 3 1 Unidade R$ 4,42 (un) - R$ 4,42 R$ 4,42

5) Sacos plásticos de lixo 3 1 Unidade R$ 12,97 (un) - R$ 12,97 R$ 12,97

6) caneta 8 30 Unidades R$ 0,99 (un) - R$ 0,99 R$ 29,70

7) Lápis 7 30 Unidades R$ 0,95 (un) - R$ 0,95 R$ 28,50

8) Bloco 15 30 Unidades R$ 4,28 (un) - R$ 4,28 R$ 128,40

9) Locação de sala de treinamento: capacidade 30

(trinta) pessoas, dotada de cadeira, 04 (quatro)

mesas, Sistema de Som, Quadro branco, Projetor

Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e

Apontador a Laser

3 1 Unidade R$ 481,52 (un) - R$ 481,52 R$ 481,52

10) Biscoito para 30 (trinta) pessoas - 100

grs por pessoa

3 15 Unidades R$ 2,47 (un) - R$ 2,47 R$ 37,05

11) café em pó - 1 pacote de

250 gramas

4 1 Unidade R$ 5,34 (un) - R$ 5,34 R$ 5,34

12) água mineral - 60 copos de 200

ml

4 60 Unidades R$ 0,67 (un) - R$ 0,67 R$ 40,20

13) açúcar - 1 quilo 4 1 Unidade R$ 4,00 (un) - R$ 4,00 R$ 4,00

14) Adoçante 3 1 Unidade R$ 5,83 (un) - R$ 5,83 R$ 5,83

15) copo descartável - 50 ml - 1

cento

3 1 Cento R$ 3,04 (un) - R$ 3,04 R$ 3,04

Valor Global:Valor Global:   R$ 858,94R$ 858,94

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN0IP%2fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN0IP%252fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 1 / 38
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Item 1: Álcool Gel 703 - 500 ml

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,00R$ 5,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

2ª Região Militar 

6ªCircunscrição de Serviço Militar

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para a Base de Apoio Regional de

Bauru e Posto de Recrutamento e Mobilização 02/002 (Bauru).

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

Data:Data: 24/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160460

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

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

05.971.158/0001-22

* VENCEDOR *

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA R$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,00R$ 5,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Delegacia Federal de Agricultura Abastecimento em Minas Gerais

Objeto:Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA para atender a sede do

MAPA/SFA-MG e suas Unidades Técnicas em Minas Gerais..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

Data:Data: 23/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:130056

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 570

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

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

05.205.727/0001-29

* VENCEDOR *

CAMPAR LTDA R$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,49R$ 4,49

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia

Data:Data: 14/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:160008

Lote/Item:Lote/Item: /57

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

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 5,48 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 5,48 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 5,48

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Álcool Gel 703 - 500 ml
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Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de material de expediente e Limpeza, 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

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.400

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

UF:UF: AM

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

23.318.893/0001-13

* VENCEDOR *

SYLVIA P DA COSTA RAMOS R$ 4,49

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,50R$ 6,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Superintendência Estadual em Goiás

Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisição de material de papelaria, materiais

eletrônicos/informática, material de copa e cozinha, café, açúcar, água mineral,

gás liquefeito de petróleo (GLP), materiais de higiene e de combate à COVID-19 e

testes anti COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no 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: 10/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:193108

Lote/Item:Lote/Item: 6/72

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.140

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 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

42.452.561/0001-71

* VENCEDOR *

GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA R$ 6,50

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,92R$ 4,92

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual, assepsia pessoal para

prevenção ao COVID-19 para os funcionários da rede municipal de educação,

unidades escolares e Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as

condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

Data:Data: 10/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:172021 / UASG:985903

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/09/2021 16:53

Homologação:Homologação: 15/09/2021 10:26

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 7.000

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 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

37.656.644/0001-42

* VENCEDOR *

JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 4,92

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,30R$ 5,30

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVATERRA Data:Data: 09/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal,

conservação e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Salvaterra/PA..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com

emoliente, forma farmacêutica: gel

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:980525

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4.000

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

UF:UF: PA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

07.606.575/0001-00

* VENCEDOR *

P P F COM E SERV EIRELI R$ 5,30

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,51R$ 5,51

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

5ªBrigada de Infantaria Blindada 

5ºRegimento de Carros de Combate

Objeto:Objeto: Aquisiição de materiais de expediente e materiais de faxina para o 5º Regimento

de Carros de Combate e 11ª Bateria de Artilhatria Antiaérea Autopropulsada..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 09/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:172021 / UASG:160234

Lote/Item:Lote/Item: /94

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 150

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

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

09.943.233/0001-00

* VENCEDOR *

SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ 5,51

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,00R$ 6,00

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de EPI's e Saneantes - (Mascara N95, Mascara cirurgica, Luvas

cirurgicas, Alcool Gel e Alcool Líquido)..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v,v, composição básica: com

emoliente, forma farmacêutica: gel

Data:Data: 06/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:112272021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.620

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 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

23.680.034/0001-70

* VENCEDOR *

D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI R$ 6,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,99R$ 4,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Objeto:Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Material de Limpeza e

Higienização.

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

Data:Data: 02/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:442021 / UASG:984287

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.000

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

UF:UF: MG

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

12.676.915/0001-09

* VENCEDOR *

BELLI CAPELLI INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 4,99

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,98R$ 6,98

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal de Rondônia

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos,

Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 31/08/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:154055

Lote/Item:Lote/Item: /27

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.520

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

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

28.719.518/0001-07

* VENCEDOR *

CHARLEI BONI R$ 6,98

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,80R$ 5,80

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de São Paulo

Objeto:Objeto: Aquisição de insumos diversos para a pós graduação e demais cursos da

Universidade Federal de São Paulo - Campus São José dos Campos.

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 31/08/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:812021 / UASG:153031

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.500

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

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

23.849.153/0001-03

* VENCEDOR *

PURA SAUDE INTERNACIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. R$ 5,80
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Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,33R$ 5,33

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR

Objeto:Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos Médico Hospitalares para atender a

demanda da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Nova Santa Rosa.

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 30/08/2021 08:40

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:492021 / UASG:987979

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Frasco 500,00 ML

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

30.881.804/0001-08

* VENCEDOR *

MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA R$ 5,33

Item 2: Luvas Não cirurgicas

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,00R$ 55,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciêencia e Tecnologia Goiano

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de Materiais Agropecuários e Ferramentas, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características

adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação: atóxica,

tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade:

resistente à tração

CatMat:CatMat: 269892269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 17/09/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:402021 / UASG:158124

Lote/Item:Lote/Item: /144

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

33.264.491/0001-37

* VENCEDOR *

VERSATTO COMERCIO E LOCACAO - EIRELI R$ 55,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 42,00R$ 42,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

5ªBrigada de Infantaria Blindada

Data:Data: 13/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160233

Lote/Item:Lote/Item: /32

Ata:Ata: Link Ata

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 47,59 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 47,59 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 47,59

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Caixa 1 Caixa 100 Unidades
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Objeto:Objeto: Aquisição de itens médicos e correlatos para o Posto Médico de Guarnição de

Ponta Grossa-PR, 13º Batalhão de Infantaria Blindado, 3º Regimento de Carros

de Combate, Esquadrão de Comando da 5ª Brigada Cavalaria Blindada e 5º

Esquadrão de Cavalaria Mecanizado..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, esterilidade:

não esterilizada, modelo: sem látex

CatMat:CatMat: 313653313653 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 70

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: PR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

05.568.743/0001-86

* VENCEDOR *

ZAN LOGISTICA E COMERCIO EIRELI R$ 42,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 43,79R$ 43,79

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

5ªBrigada de Infantaria Blindada

Objeto:Objeto: Aquisição de itens médicos e correlatos para o Posto Médico de Guarnição de

Ponta Grossa-PR, 13º Batalhão de Infantaria Blindado, 3º Regimento de Carros

de Combate, Esquadrão de Comando da 5ª Brigada Cavalaria Blindada e 5º

Esquadrão de Cavalaria Mecanizado..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: extrapequeno, características

adicionais: sem pó, antiderrapante, tipo: ambidestra

CatMat:CatMat: 363782363782 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 13/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160233

Lote/Item:Lote/Item: /28

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 590

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

38.398.257/0001-16

* VENCEDOR *

PGSA COMERCIAL LTDA R$ 43,79

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 58,75R$ 58,75

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender a demanda do Campus do

Mucuri da UFVJM..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: vinil, tamanho: médio, características adicionais: descartável, sem látex,

sem pó, esterilidade: não estéril, cor: anatômica, resistente a tração

Data:Data: 10/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:153036

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

38.398.257/0001-16

* VENCEDOR *

PGSA COMERCIAL LTDA R$ 58,75

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 45,50R$ 45,50

Data:Data: 09/09/2021 09:15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

Objeto:Objeto: Fornecimento de Material Médico Hospitalar de Uso Geral (fraldas, absorvente,

esparadrapos, algodão etc) e EPI (luvas).

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: nitrile, tamanho: grande, características adicionais: sem pó, esterilidade:

não esterilizada, modelo: sem látex

CatMat:CatMat: 313652313652 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:502021 / UASG:155124

Lote/Item:Lote/Item: /34

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 56

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: MS

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

36.757.380/0001-50

* VENCEDOR *

MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA R$ 45,50

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 45,50R$ 45,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

Objeto:Objeto: Fornecimento de Material Médico Hospitalar de Uso Geral (fraldas, absorvente,

esparadrapos, algodão etc) e EPI (luvas).

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, esterilidade:

não esterilizada, modelo: sem látex

CatMat:CatMat: 313653313653 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 09/09/2021 09:15

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:502021 / UASG:155124

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 90

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

36.757.380/0001-50

* VENCEDOR *

MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA R$ 45,50

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 44,70R$ 44,70

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção e segurança..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características

adicionais: sem pó, tipo: ambidestra

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:257005

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/09/2021 15:13

Homologação:Homologação: 20/09/2021 07:54

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 23

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

21.589.394/0001-35

* VENCEDOR *

IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI R$ 44,70
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Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 45,12R$ 45,12

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objeto:Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção e segurança..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: nitrile, tamanho: pequeno, características adicionais: sem pó,

esterilidade: não esterilizada, modelo: sem látex

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:257005

Lote/Item:Lote/Item: /16

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/09/2021 15:13

Homologação:Homologação: 20/09/2021 07:54

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 180

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

21.589.394/0001-35

* VENCEDOR *

IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI R$ 45,12

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 49,00R$ 49,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as demandas

das Organizações Militares Apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em

Belém..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: 100% nitrile, tamanho: médio, características adicionais: sem pó,

antiderrapante, esterilidade: estéril, tipo: ambidestra

CatMat:CatMat: 383407383407 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:784810

Lote/Item:Lote/Item: /40

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.829

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

23.146.066/0001-90

* VENCEDOR *

STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 49,00

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 44,00R$ 44,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

Centro de Pesquisa René Rachou

Objeto:Objeto: Pregão, com Registro de Preços, objetivando a aquisição de Materiais de uso

laboratorial e Hospitalar, para o IRR/Fiocruz, com atas de SRP válidas por 12

(doze) meses..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: nitrile, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, esterilidade:

não esterilizada, modelo: sem látex

CatMat:CatMat: 313653313653 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 08/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:232021 / UASG:254423

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.000

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

27.821.229/0001-43

* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA R$ 44,00
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Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 43,90R$ 43,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade do Amazonas

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais destinada ao enfrentamento à COVID-19 e equipamentos

de proteção individual – EPI's para o Estágio Supervisionado do Curso de

Farmácia do ICET, conforme condições, quantidades e exigências, solicitados

respectivamente pela Comissão de Biossegurança do ICET e pela Coordenação

do Curso de Farmácia do ICET/UFAM, constante no Processo SEI

23105.016481/2021-35..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características

adicionais: sem pó, antiderrapante, tipo: ambidestra

CatMat:CatMat: 337450337450 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 08/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:3552021 /

UASG:154039

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 21/09/2021 11:22

Homologação:Homologação: 23/09/2021 14:20

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 70

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 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

38.398.257/0001-16

* VENCEDOR *

PGSA COMERCIAL LTDA R$ 43,90

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 43,90R$ 43,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade do Amazonas

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais destinada ao enfrentamento à COVID-19 e equipamentos

de proteção individual – EPI's para o Estágio Supervisionado do Curso de

Farmácia do ICET, conforme condições, quantidades e exigências, solicitados

respectivamente pela Comissão de Biossegurança do ICET e pela Coordenação

do Curso de Farmácia do ICET/UFAM, constante no Processo SEI

23105.016481/2021-35..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características

adicionais: sem pó, tipo: ambidestra

CatMat:CatMat: 375935375935 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 08/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:3552021 /

UASG:154039

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 21/09/2021 11:22

Homologação:Homologação: 23/09/2021 14:20

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 22

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 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

38.398.257/0001-16

* VENCEDOR *

PGSA COMERCIAL LTDA R$ 43,90

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 44,40R$ 44,40

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade do Amazonas

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais destinada ao enfrentamento à COVID-19 e equipamentos

de proteção individual – EPI's para o Estágio Supervisionado do Curso de

Farmácia do ICET, conforme condições, quantidades e exigências, solicitados

respectivamente pela Comissão de Biossegurança do ICET e pela Coordenação

do Curso de Farmácia do ICET/UFAM, constante no Processo SEI

23105.016481/2021-35..

Data:Data: 08/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:3552021 /

UASG:154039

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características

adicionais: sem pó, tipo: ambidestra

CatMat:CatMat: 375934375934 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Adjudicação:Adjudicação: 21/09/2021 11:22

Homologação:Homologação: 23/09/2021 14:20

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: AM

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

38.398.257/0001-16

* VENCEDOR *

PGSA COMERCIAL LTDA R$ 44,40

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 49,50R$ 49,50

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO/PB

Objeto:Objeto: Formação de Registro de Preço para contratação de empresa especializada no

fornecimento de Produtos de Limpeza, Utensílios e Higiene de uso contínuo, para

atender as necessidades das diversas Secretarias e Repartições do Município de

Assunção-PB, Conforme Termo de Referência.

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características

adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo:

ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade: resistente à

tração

CatMat:CatMat: 335904335904 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 06/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:980450

Lote/Item:Lote/Item: /81

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

08.158.664/0001-95

* VENCEDOR *

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA R$ 49,50

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 42,05R$ 42,05

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO/SP

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Luvas De Procedimento E Luvas

Cirúrgicas Estéreis”, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características

adicionais: sem pó, tipo: ambidestra

Data:Data: 03/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:986687

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.250

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

10.293.973/0001-10

* VENCEDOR *

DIPERENE COMERCIAL LTDA R$ 42,05

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 42,05R$ 42,05

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO/SP

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para a “Aquisição De Luvas De Procedimento E Luvas

Cirúrgicas Estéreis”, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Data:Data: 03/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo:

ambidestra, tipo uso: descartável

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:986687

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.250

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

10.293.973/0001-10

* VENCEDOR *

DIPERENE COMERCIAL LTDA R$ 42,05

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 59,85R$ 59,85

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Sergipe

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de consumo, medicamentos e equipamentos para uso

veterinário..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características

adicionais: lubrificada com pó bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo:

ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: antiderrapante, finalidade: resistente à

tração

CatMat:CatMat: 342506342506 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:252021 / UASG:158134

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: SE

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

11.738.593/0001-04

* VENCEDOR *

MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA R$ 59,85

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 48,00R$ 48,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Consumo para atender a demanda do Campus Avaré do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características

adicionais: sem pó, tipo: ambidestra

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:95822021 /

UASG:158154

Lote/Item:Lote/Item: /76

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

37.604.825/0001-25

* VENCEDOR *

CATIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978 R$ 48,00

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,40R$ 47,40

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Consumo para atender a demanda do Campus Avaré do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: médio, características

adicionais: sem pó, antiderrapante, tipo: ambidestra

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:95822021 /

UASG:158154

Lote/Item:Lote/Item: /77

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

20.240.470/0001-30

* VENCEDOR *

R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI R$ 47,40

Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,93R$ 47,93

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Consumo para atender a demanda do Campus Avaré do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: pequeno, características

adicionais: sem pó, tipo: ambidestra

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:95822021 /

UASG:158154

Lote/Item:Lote/Item: /78

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

20.240.470/0001-30

* VENCEDOR *

R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI R$ 47,93

Preço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 58,62R$ 58,62

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Centro de Ciências Agrárias da UFES

Objeto:Objeto: Aquisição de Produtos Agropecuários Diversos para atender as demandas da

Coordenação de Áreas Experimentais/CCAE e dos Departamentos do Centro

Ciências Agrárias e Engenharias e Centro de Ciências Exatas, Naturais e da

Saúde da UFES para o ano de 2021, na modalidade de compra Pregão Eletrônico

e julgamento por Menor Preço por item, conforme condições, quantidades,

especificações e exigências contidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo:

ambidestra, tipo uso: descartável

Data:Data: 31/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:20082021 /

UASG:153050

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

21.352.262/0001-95

* VENCEDOR *

STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA R$ 58,62
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Preço (Compras Governamentais) 22: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 22: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 48,75R$ 48,75

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano 

Instituto Federal Baiano - Campus Governador Mangabeira

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual

aquisição de material de consumo, modelos didáticos e equipamentos

destinados aos laboratórios didáticos do campus Governador Mangabeira

(Laboratório de Biologia, Laboratório de Química e Laboratório de Processamento

de Alimentos)..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo:

ambidestra, tipo uso: descartável

CatMat:CatMat: 443397443397 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 31/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:154618

Lote/Item:Lote/Item: /102

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 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

11.215.901/0001-17

* VENCEDOR *

CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI R$ 48,75

Preço (Compras Governamentais) 23: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 23: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 44,91R$ 44,91

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA

Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo descartável para a Odontoclínica de

Aeronáutica de Brasília- OABR..

Descrição:Descrição: Luva para procedimento não cirúrgicoLuva para procedimento não cirúrgico - Luva para procedimento não cirúrgico,

material: nitrilo, tamanho: extrapequeno, características adicionais: sem pó,

esterilidade: estéril, tipo: anatômica

CatMat:CatMat: 455219455219 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO

Data:Data: 30/08/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:120006

Lote/Item:Lote/Item: /65

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 580

Unidade:Unidade: Caixa 100,00 UN

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

18.768.894/0001-20

* VENCEDOR *

COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI R$ 44,91

Item 3: Máscaras Descartáveis

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,50R$ 29,50

Órgão:Órgão: FUNDACAO DE ESPORTE DE CORUMBA - FUNEC

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE

BIOSSEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DA FUNEC

Data:Data: 10/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: DISPENSA

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 01659921

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: N/A

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 24,90 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 24,90 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 24,90

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Caixa Caixa 50 Unidades
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Descrição:Descrição: MASCARA DESCARTAVEL C/ TRIPLA PROTEÇÃO - MÁSCARA COMMASCARA DESCARTAVEL C/ TRIPLA PROTEÇÃO - MÁSCARA COM

ELÁSTICO. CONFECCIONADA COM DUAS CAMADAS (TNT), POSSUI FILTROELÁSTICO. CONFECCIONADA COM DUAS CAMADAS (TNT), POSSUI FILTRO

MELTBLOW E CLIP NASAL. 100% EM POLIPROPILENO E NÃO ESTÉRIL.MELTBLOW E CLIP NASAL. 100% EM POLIPROPILENO E NÃO ESTÉRIL.

POSSUI CLIP NASAL E ELÁSTICO. ATÓXICO E ANTIALÉRGICO. INDICADAPOSSUI CLIP NASAL E ELÁSTICO. ATÓXICO E ANTIALÉRGICO. INDICADA

PARA PROTEÇÃO CONPARA PROTEÇÃO CON - MASCARA DESCARTAVEL C/ TRIPLA PROTEÇÃO -

MÁSCARA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA COM DUAS CAMADAS (TNT),

POSSUI FILTRO MELTBLOW E CLIP NASAL. 100% EM POLIPROPILENO E NÃO

ESTÉRIL. POSSUI CLIP NASAL E ELÁSTICO. ATÓXICO E ANTIALÉRGICO.

INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE SALIVA E

CONTAMINAÇÃO BACTERIANA DURANTE PROCEDIMENTOS

ODONTOLÓGICOS.CAIXA COM 50 UNIDADES, EMBALADA ORIGINALMENTE

PELO FABRICANTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO

FABRICANTE. LOTE, DE 1ª QUALIDADE

Fonte:Fonte: swb.corumba.ms.gov.br:8079/trans

parencia/

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: CX

UF:UF: MS

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

08.187.164/0001-81

* VENCEDOR *

CARVALHO & IMADA LTDA R$ 29,50

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,20R$ 19,20

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais de enfermagem,

destinados à Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição:Descrição: MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TIRA, COR BRANCA, CAIXA C/ 50 UNMÁSCARA DESCARTÁVEL COM TIRA, COR BRANCA, CAIXA C/ 50 UN -

MÁSCARA DESCARTÁVEL COM TIRA, COR BRANCA, CAIXA C/ 50 UN

Data:Data: 08/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 00015721

Lote/Item:Lote/Item: 1/194

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: 177.129.28.34:8079/transparencia/

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: CAX

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

28.227.946/0001-04

* VENCEDOR *

FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI R$ 19,20

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 26,00R$ 26,00

Órgão:Órgão: DEP. DE COORDENAÇÃO DA UBS CENTRAL 

Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul/RS

Objeto:Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

PARA A UBS MUNICIPAL.

Descrição:Descrição: MÁSCARA MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLADESCARTÁVEL TRIPLA - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA

Data:Data: 02/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 11112021

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 200.240.238.135:8090/pronimtb/in

dex.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: CX

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

18.383.982/0001-03

* VENCEDOR *

IMPERIO SUL TEXTIL LTDA R$ 26,00
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Item 4: Caneta tipo marcador permanente

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,20R$ 6,20

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE/MG

Objeto:Objeto: Aquisição de material escolar.

Descrição:Descrição: Caneta permanenteCaneta permanente - Caneta permanente, material corpo: plástico, material

ponta: plástico, tipo escrita: grossa, cor tinta: preta, características adicionais:

ponta chanfrada

CatMat:CatMat: 438835438835 - CANETA PERMANENTE

Data:Data: 13/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:980734

Lote/Item:Lote/Item: 4/76

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

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

17.300.373/0001-80

* VENCEDOR *

BIG MAIS EIRELI R$ 6,20

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,40R$ 3,40

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR

Objeto:Objeto: Aquisição, Eventual e Futura de Materiais de Expediente, para atender as

diversas Secretarias do Município..

Descrição:Descrição: Caneta permanenteCaneta permanente - Caneta permanente, material corpo: plástico,madeira e

metal, material ponta: diamante, formato: cilíndrico, tipo escrita: fina, aplicação:

identificação em tubos e lâminas de laboratório

CatMat:CatMat: 241161241161 - CANETA PERMANENTE , MATERIAL CORPO PLÁSTICO,MADEIRA E

METAL, MATERIAL PONTA DIAMANTE, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA

FINA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM TUBOS E LÂMINAS DE LABORATÓRIO

Data:Data: 30/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:992021 / UASG:987921

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 01/09/2021 11:14

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

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

35.751.669/0001-08

* VENCEDOR *

ANA GABRIELA DOS SANTOS 05039154917 R$ 3,40

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,66R$ 3,66

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SAUDE HOSP.GERAL

PREF. MIGUEL GUALDA DE PROMISSAO

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO

Descrição:Descrição: CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE - CANETA PERMANENTE, CORPO EM POLIPROPILENO,

PONTA DE 2.0MM, NA COR AZUL, PARA ESCREVER EM CD, ACONDICIONADO

EM CAIXA

Data:Data: 02/09/2021 09:02

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 090118000012021OC00091

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 4,42 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 4,42 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 4,42

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Caneta tipo marcador permanente

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN0IP%2fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN0IP%252fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 16 / 38

Proposta - Banco de preços (0950804)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 48

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=980734&uasg=980734&numprp=142021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=987921&uasg=987921&numprp=992021&Seq=1
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?0sHMMvmNm9Uy%252bHO1r%252bSo9Fj3M9zFUBsphafGZ5RKFibYxyFypmdX2uAYJlmfCDT5


Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: CAIXA 10,00 UNIDADE

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

24.564.257/0001-34

* VENCEDOR *

NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 3,66

Item 5: Sacos plásticos de lixo

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,80R$ 11,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR

Objeto:Objeto: Contratação de empresa fornecimento de material hospitalar para o pronto

atendimento municipal, conforme demanda da secretaria de saúde.

Descrição:Descrição: Saco plástico lixoSaco plástico lixo - Saco plástico lixo, cor: vermelha, largura: 28 cm, altura: 32

cm, características adicionais: autoclavável, espessura: 70 micra, aplicação:

coleta de resíduos infectantes, material: polietileno alta densidade

CatMat:CatMat: 455223455223 - SACO PLÁSTICO LIXO, COR VERMELHA LARGURA 28 CM ALTURA 32

CM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL ESPESSURA 70 MICRA

APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES MATERIAL POLIETILENO

ALTA DENSIDADE

Data:Data: 21/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:872021 / UASG:987837

Lote/Item:Lote/Item: /193

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 700

Unidade:Unidade: Pacote 50,00 UN

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

13.559.782/0001-45

* VENCEDOR *

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO R$ 11,80

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,10R$ 15,10

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Higiene, Limpeza e Descartável), para

atender às demandas do Prédio Sede da Prefeitura e respectivas Secretarias do

Município de Mocajuba/PA.

Descrição:Descrição: SacoSaco - Saco, material: plástico polietileno, altura: 30 cm, largura: 15 cm,

espessura: 0,10 mm, transmitância: transparente

Data:Data: 02/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:980491

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Pacote 50,00 UN

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

28.505.722/0001-17

* VENCEDOR *

D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA R$ 15,10

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,00R$ 12,00

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 12,97 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 12,97 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 12,97

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Sacos plásticos de lixo
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Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Higiene, Limpeza e Descartável), para

atender às demandas do Prédio Sede da Prefeitura e respectivas Secretarias do

Município de Mocajuba/PA.

Descrição:Descrição: SacoSaco - Saco, material: plástico polietileno, altura: 30 cm, largura: 15 cm,

espessura: 0,10 mm, transmitância: transparente

Data:Data: 02/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:980491

Lote/Item:Lote/Item: /34

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Pacote 50,00 UN

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

28.505.722/0001-17

* VENCEDOR *

D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA R$ 12,00

Item 6: caneta

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,10R$ 1,10

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Delegacia Federal de Agricultura Abastecimento em Minas Gerais

Objeto:Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA para atender a sede do

MAPA/SFA-MG e suas Unidades Técnicas em Minas Gerais..

Descrição:Descrição: Caneta esferográficaCaneta esferográfica - Caneta esferográfica, material: plástico, formato corpo:

sextavado, material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita:

grossa, cor tinta: azul

Data:Data: 23/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:130056

Lote/Item:Lote/Item: /21

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

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

28.259.514/0001-85

* VENCEDOR *

CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693 R$ 1,10

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,10R$ 1,10

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Unidade Estadual do IBGE em Goiás

Objeto:Objeto: Aquisição de material de expediente e de outros materiais de consumo em

atendimento às necessidades operacionais regulares da Unidade Estadual do

IBGE em Goiás e às relativas ao Censo Demográfico 2022.

Descrição:Descrição: Caneta esferográficaCaneta esferográfica - Caneta esferográfica, material: plástico cristal, material

ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta: azul,

características adicionais: grip em borracha macia, tinta a base óleo, comprim

CatMat:CatMat: 313101313101 - CANETA ESFEROGRÁFICA

Data:Data: 15/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:114627

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6.100

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 0,99 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 0,99 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 0,99

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

30 Unidades caneta
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Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: GO

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

13.712.784/0001-22

* VENCEDOR *

GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1,10

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,10R$ 1,10

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Unidade Estadual do IBGE em Goiás

Objeto:Objeto: Aquisição de material de expediente e de outros materiais de consumo em

atendimento às necessidades operacionais regulares da Unidade Estadual do

IBGE em Goiás e às relativas ao Censo Demográfico 2022.

Descrição:Descrição: Caneta esferográficaCaneta esferográfica - Caneta esferográfica, material: plástico cristal, material

ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo escrita: média, cor tinta:

vermelha, características adicionais: grip em borracha macia, tinta a base óleo,

comprim

CatMat:CatMat: 313103313103 - CANETA ESFEROGRÁFICA , MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, TIPO

ESCRITA MÉDIA, COR TINTA VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRIP

EM BORRACHA MACIA, TINTA A BASE ÓLEO, COMPRIM, MATERIAL PONTA AÇO

INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO

Data:Data: 15/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:114627

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

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

13.712.784/0001-22

* VENCEDOR *

GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1,10

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,15R$ 1,15

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Superintendência Estadual em Goiás

Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisição de material de papelaria, materiais

eletrônicos/informática, material de copa e cozinha, café, açúcar, água mineral,

gás liquefeito de petróleo (GLP), materiais de higiene e de combate à COVID-19 e

testes anti COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Caneta esferográficaCaneta esferográfica - Caneta esferográfica, material: plástico, material ponta:

plástico com esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa, cor tinta: vermelha

CatMat:CatMat: 356878356878 - CANETA ESFEROGRÁFICA

Data:Data: 10/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:193108

Lote/Item:Lote/Item: 1/7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 220

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

13.712.784/0001-22

* VENCEDOR *

GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1,15

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,10R$ 1,10

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Superintendência Estadual em Goiás

Data:Data: 10/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:193108

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisição de material de papelaria, materiais

eletrônicos/informática, material de copa e cozinha, café, açúcar, água mineral,

gás liquefeito de petróleo (GLP), materiais de higiene e de combate à COVID-19 e

testes anti COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Caneta esferográficaCaneta esferográfica - Caneta esferográfica, material: plástico, formato corpo:

cilíndrico, material ponta: plástico com esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa,

cor tinta: azul

CatMat:CatMat: 200069200069 - CANETA ESFEROGRÁFICA

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 480

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: GO

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

13.712.784/0001-22

* VENCEDOR *

GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA R$ 1,10

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,85R$ 0,85

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Superintendência Estadual em Goiás

Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisição de material de papelaria, materiais

eletrônicos/informática, material de copa e cozinha, café, açúcar, água mineral,

gás liquefeito de petróleo (GLP), materiais de higiene e de combate à COVID-19 e

testes anti COVID-19, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Caneta esferográficaCaneta esferográfica - Caneta esferográfica, material: plástico, material ponta:

plástico com esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa, cor tinta: preta

CatMat:CatMat: 356877356877 - CANETA ESFEROGRÁFICA

Data:Data: 10/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:193108

Lote/Item:Lote/Item: 1/6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 360

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

13.712.784/0001-22

* VENCEDOR *

GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA R$ 0,85

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,95R$ 0,95

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

5ªBrigada de Infantaria Blindada 

5ºRegimento de Carros de Combate

Objeto:Objeto: Aquisiição de materiais de expediente e materiais de faxina para o 5º Regimento

de Carros de Combate e 11ª Bateria de Artilhatria Antiaérea Autopropulsada..

Descrição:Descrição: Caneta esferográficaCaneta esferográfica - Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade

cargas: 1 un, material ponta: latão com esfera de tungstênio, tipo escrita: grossa,

cor tinta: verde, características adicionais: material transparente e com orifício

lateral

CatMat:CatMat: 271841271841 - CANETA ESFEROGRÁFICA

Data:Data: 09/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:172021 / UASG:160234

Lote/Item:Lote/Item: /212

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

07.634.816/0001-16

* VENCEDOR *

PAPELARIA SAO BENTO LTDA R$ 0,95

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,59R$ 0,59

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Objeto:Objeto: Aquisição de Conjunto Escolar (KIT).

Descrição:Descrição: Caneta esferográficaCaneta esferográfica - Caneta esferográfica, material: plástico, quantidade

cargas: 1 un, material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, tipo

escrita: média, cor tinta: azul

CatMat:CatMat: 462546462546 - CANETA ESFEROGRÁFICA

Data:Data: 08/09/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:2982021 / UASG:986001

Lote/Item:Lote/Item: 8/78

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 113.936

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

31.201.320/0001-33

* VENCEDOR *

NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. R$ 0,59

Item 7: Lápis

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,10R$ 1,10

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS

Objeto:Objeto: Aquisição de material de expediente pelo período de 12 (doze) meses, para

atender as necessidades do do Conselho Regional de Enfermagem do

Amazonas..

Descrição:Descrição: Lápis pretoLápis preto - Lápis preto, material corpo: madeira de manejo sustentável, dureza

carga: b, formato corpo: sextavado, material carga: grafite preto nº2

CatMat:CatMat: 428204428204 - LÁPIS PRETO

Data:Data: 22/09/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:926235

Lote/Item:Lote/Item: /44

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 170

Unidade:Unidade: Unidade

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

04.003.942/0001-84

* VENCEDOR *

R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA R$ 1,10

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,30R$ 1,30

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA 

Instituto Nacional de Tecnologia 

Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE

Objeto:Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas em Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Lápis pretoLápis preto - Lápis preto, material corpo: madeira, dureza carga: 2b, formato

corpo: sextavado, características adicionais: apontado, borracha no topo,

material carga: grafite

CatMat:CatMat: 388743388743 - LÁPIS PRETO, MADEIRA, 2B, SEXTAVADO, APONTADO, BORRACHA NO

TOPO, GRAFITE

Data:Data: 22/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:240137

Lote/Item:Lote/Item: 3/81

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 0,95 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 0,95 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 0,95

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

30 Unidades Lápis
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UF:UF: PE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

24.348.443/0001-36

* VENCEDOR *

FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA R$ 1,30

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,70R$ 0,70

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de expediente.

Descrição:Descrição: Lápis pretoLápis preto - Lápis preto, material corpo: madeira, dureza carga: 6b, formato

corpo: sextavado

CatMat:CatMat: 280921280921 - LÁPIS PRETO

Data:Data: 20/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:862021 / UASG:982727

Lote/Item:Lote/Item: /108

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/09/2021 16:08

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 230

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

19.197.721/0001-61

* VENCEDOR *

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA R$ 0,70

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,80R$ 0,80

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal do Pará 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Objeto:Objeto: Registro de preço para futura aquisição de Materiais de Expediente Diversos para

atender as necessidades das unidades administrativas e acadêmicas da

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição:Descrição: Lápis pretoLápis preto - Lápis preto, material corpo: madeira, diâmetro carga: 2 mm, dureza

carga: hb, formato corpo: cilíndrico, características adicionais: verniz e madeira

pretos; apontado; sem borracha, material carga: grafite

CatMat:CatMat: 272533272533 - LÁPIS PRETO , MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM,

DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS VERNIZ E MADEIRA PRETOS; APONTADO; SEM BORRACHA,

MATERIAL CARGA GRAFITE

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:192021 / UASG:158718

Lote/Item:Lote/Item: 3/51

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5.094

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

07.048.323/0001-02

* VENCEDOR *

RC RAMOS COMERCIO LTDA R$ 0,80

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,00R$ 1,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE/MG

Objeto:Objeto: Aquisição de material escolar.

Descrição:Descrição: Lápis pretoLápis preto - Lápis preto, material corpo: madeira, dureza carga: 5b, formato

corpo: sextavado, características adicionais: sem borracha apagadora, material

carga: grafite

CatMat:CatMat: 470281470281 - LÁPIS PRETO

Data:Data: 13/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:980734

Lote/Item:Lote/Item: 4/81

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

17.300.373/0001-80

* VENCEDOR *

BIG MAIS EIRELI R$ 1,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1,06R$ 1,06

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Media e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico nº 15/2021 - Registro de Preços para eventual aquisição de

materiais de construção civil, conforme agenda de compras institucionais do

IFC..

Descrição:Descrição: Lápis pretoLápis preto - Lápis preto, material corpo: madeira, diâmetro carga: 2 mm, dureza

carga: hb, formato corpo: sextavado, características adicionais: com borracha

apagadora, material carga: grafite

CatMat:CatMat: 300537300537 - LÁPIS PRETO

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:158125

Lote/Item:Lote/Item: /175

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 127

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

13.338.681/0001-44

* VENCEDOR *

COMERCIAL SPONCHIADO LTDA R$ 1,06

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,68R$ 0,68

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: Lápis pretoLápis preto - LA'PIS, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIA^METRO CARGA 2,

DUREZA CARGA 2, CARACTERI'STICAS ADICIONAIS TIPO CARPINTEIRO,

MATERIAL CARGA GRAFITE

CatMat:CatMat: 285253285253 - LÁPIS PRETO

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:872021 / UASG:120632

Lote/Item:Lote/Item: /301

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 499

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

38.010.578/0001-00

* VENCEDOR *

D G MAX COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 0,68

Item 8: Bloco

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 4,28 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 4,28 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 4,28
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,70R$ 6,70

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN

Objeto:Objeto: Registro de preços para possível contratação de empresa para realizar o

fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades das

diversas secretarias e aos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social

deste Município de Rio do Fogo/RN.

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: papel, cor: amarela, largura: 76 mm,

comprimento: 102 mm, características adicionais: auto-adesivo, removível, post-

it, quantidade folhas: 100 un

Data:Data: 24/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:980422

Lote/Item:Lote/Item: 5/188

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 420

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

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

00.800.611/0001-14

* VENCEDOR *

ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA R$ 6,70

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,70R$ 6,70

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO FOGO/RN

Objeto:Objeto: Registro de preços para possível contratação de empresa para realizar o

fornecimento de material de expediente, para atender as necessidades das

diversas secretarias e aos Fundos Municipais de Saúde e de Assistência Social

deste Município de Rio do Fogo/RN.

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: papel, cor: amarela, largura: 76 mm,

comprimento: 102 mm, características adicionais: auto-adesivo, removível, post-

it, quantidade folhas: 100 un

Data:Data: 24/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:980422

Lote/Item:Lote/Item: 5/190

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 325

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RN

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

00.800.611/0001-14

* VENCEDOR *

ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA R$ 6,70

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

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender todas as secretarias do

município de Vera Cruz do Oeste..

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado auto adesivo 76MMx 101 MM, contendo 01 bloco

com 100 folhas cada, com cores variadas.

Data:Data: 23/09/2021 09:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:522021 / UASG:987989

Lote/Item:Lote/Item: /14

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 150

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

30 Unidades Bloco
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

31.158.552/0001-56

* VENCEDOR *

ALINE WOLF DOS SANTOS R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,99R$ 2,99

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de material de escritório.

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: papel, cor: variada, largura: 76 mm,

comprimento: 76 mm, características adicionais: auto-adesivo, post it,

quantidade folhas: 100 un

CatMat:CatMat: 412152412152 - BLOCO RECADO

Data:Data: 22/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:372021 / UASG:985219

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/09/2021 14:03

Homologação:Homologação: 27/09/2021 15:27

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 550

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

08.300.595/0001-02

* VENCEDOR *

COPMAYS LTDA R$ 2,99

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,47R$ 3,47

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de expediente.

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material papel, cor amarelo, largura 76 mm,

comprimento 102mm, tipo removível, características adicionais autoadesivas.

Cor a escolha daadministração municipal.ITEM EXCLUSIVO PARA ME.

CatMat:CatMat: 9486294862 - BLOCO PARA RECADO

Data:Data: 20/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:862021 / UASG:982727

Lote/Item:Lote/Item: /21

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/09/2021 16:07

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 853

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

05.841.177/0001-34

* VENCEDOR *

A PEQUENINA EIRELI R$ 3,47

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,57R$ 4,57

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO R.G.DO SUL

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Expediente.

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: papel, cor: amarela, largura: 38 mm,

comprimento: 51 mm, características adicionais: auto-adesivo, removível, post-it,

quantidade folhas: 100 un

CatMat:CatMat: 447930447930 - BLOCO RECADO

Data:Data: 16/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:389465

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

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

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN0IP%2fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN0IP%252fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 25 / 38

Proposta - Banco de preços (0950804)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 57

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=985219&uasg=985219&numprp=372021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=982727&uasg=982727&numprp=862021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=389465&uasg=389465&numprp=142021&Seq=1


Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.212.966/0001-43

* VENCEDOR *

ROBERTO FREITAS ALMEIDA R$ 4,57

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,72R$ 3,72

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO R.G.DO SUL

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Expediente.

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: papel, cor: amarela, largura: 76 mm,

comprimento: 102 mm, características adicionais: auto-adesivo, removível, post-

it, quantidade folhas: 100 un

CatMat:CatMat: 447926447926 - BLOCO RECADO

Data:Data: 16/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:389465

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 300

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

04.212.966/0001-43

* VENCEDOR *

ROBERTO FREITAS ALMEIDA R$ 3,72

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,90R$ 6,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE/MG

Objeto:Objeto: Aquisição de material escolar.

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: celulose vegetal, cor: neon, largura: 50

mm, comprimento: 50 mm, características adicionais: auto adesivo, removível,

quantidade folhas: 250 un

CatMat:CatMat: 396483396483 - BLOCO RECADO, CELULOSE VEGETAL, NEON, 50 MM, 50 MM, AUTO

ADESIVO, REMOVÍVEL, 250 UN

Data:Data: 13/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:980734

Lote/Item:Lote/Item: 6/41

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

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

17.300.373/0001-80

* VENCEDOR *

BIG MAIS EIRELI R$ 6,90

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,95R$ 2,95

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MT/MT

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente..

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: papel, cor: amarela, largura: 76 mm,

comprimento: 102 mm, características adicionais: auto-adesivo, removível, post-

it, quantidade folhas: 100 un

Data:Data: 10/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:389448

Lote/Item:Lote/Item: /4

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CatMat:CatMat: 447926447926 - BLOCO RECADO Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/09/2021 17:53

Homologação:Homologação: 15/09/2021 15:26

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 170

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MT

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

41.401.446/0001-05

* VENCEDOR *

NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI R$ 2,95

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,18R$ 3,18

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de custeio como: produtos de

limpeza, materiais de expediente, gêneros alimentícios perecíveis e não

perecíveis, materiais de consumo em geral, gêneros alimentícios de panificação,

material de armarinho, jogos pedagógicos e educativos, materiais elétricos,

materiais de informática e uniforme, para a execução do convênio nº

823564/2015, Programa SICONV nº 5500020150002..

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: papel, largura: 76 mm, comprimento: 102

mm, características adicionais: auto-adesivo removível, post-it 657, quantidade

folhas: 100 un

CatMat:CatMat: 353255353255 - BLOCO RECADO

Data:Data: 08/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1072021 / UASG:987791

Lote/Item:Lote/Item: /75

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

07.731.259/0001-51

* VENCEDOR *

MULTICENTER & DIGICOLOR ATACADO LTDA R$ 3,18

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,40R$ 3,40

Órgão:Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF 

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.

Objeto:Objeto: Aquisições de materiais de expediente, consumo, utensílios, copa e insumos de

informática para utilização para o funcionamento diários desta CEASA/DF, via

Ata de Registro de Preço..

Descrição:Descrição: Bloco recadoBloco recado - Bloco recado, material: papel, cor: amarela, largura: 76 mm,

comprimento: 102 mm, características adicionais: auto-adesivo, removível, post-

it, quantidade folhas: 100 un

CatMat:CatMat: 447926447926 - BLOCO RECADO

Data:Data: 01/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:926245

Lote/Item:Lote/Item: 1/44

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

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

30.735.649/0001-11

* VENCEDOR *

RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 3,40

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,80R$ 3,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de produtos diversos, devidamente

especificados e quantificados no Anexo I do presente Edital (Termo de

Referência), destinados a estoque do Almoxarifado Central - Secretaria Municipal

de Administração..

Descrição:Descrição: Bloco rascunhoBloco rascunho - Bloco autodesivo 76 mm x 76 mm - papel 75 g/m2 - com

adesivo acrílico reposicionavel - bloco com 4 unidades de 50 folhas

CatMat:CatMat: 9489794897 - BLOCO PARA RASCUNHO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:322021 / UASG:985921

Lote/Item:Lote/Item: /95

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

27.039.914/0001-12

* VENCEDOR *

ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI R$ 3,80

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,97R$ 3,97

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material escolar e

de expediente para atender as necessidades dos departamentos e secretarias do

município, descritas no ANEXO I deste Edital, fazendo dele parte integrante para

todos os fins e efeitos..

Descrição:Descrição: Bloco rascunhoBloco rascunho - Bloco rascunho, material: papel, tipo: com pauta, comprimento:

150 mm, quantidade folhas: 100 un, largura: 100 mm, aplicação: anotações

diversas, cor: branca

CatMat:CatMat: 420721420721 - BLOCO RASCUNHO, PAPEL, COM PAUTA, 150 MM, 100 UN, 100 MM,

ANOTAÇÕES DIVERSAS, BRANCA

Data:Data: 31/08/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:432021 / UASG:987723

Lote/Item:Lote/Item: /16

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

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

09.943.233/0001-00

* VENCEDOR *

SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ 3,97

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,77R$ 4,77

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FÁTIMA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de material escolar e

de expediente para atender as necessidades dos departamentos e secretarias do

município, descritas no ANEXO I deste Edital, fazendo dele parte integrante para

todos os fins e efeitos..

Descrição:Descrição: Bloco rascunhoBloco rascunho - Bloco rascunho, material: papel, tipo: com pauta, tipo papel:

off-set, gramatura: 56 g,m2, quantidade folhas: 50, tamanho: 1,2 ofício,

quantidade vias: 1, aplicação: anotações diversas, cor: branca

CatMat:CatMat: 256438256438 - BLOCO RASCUNHO , MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES

DIVERSAS, COR BRANCA, TIPO COM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA

56 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1

Data:Data: 31/08/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:432021 / UASG:987723

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 35

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

09.943.233/0001-00

* VENCEDOR *

SRC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA R$ 4,77

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,15R$ 4,15

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR Data:Data: 30/08/2021 09:00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Aquisição, Eventual e Futura de Materiais de Expediente, para atender as

diversas Secretarias do Município..

Descrição:Descrição: Bloco rascunhoBloco rascunho - BLOCO DE ANOTAÇÕES, CONTENDO 4 BLOCOS DE 38X50MM

COM 50 FOLHAS CADA, CORES VARIADAS, QUALIDADE DO ADESIVO 3M.

CatMat:CatMat: 9489794897 - BLOCO PARA RASCUNHO

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:992021 / UASG:987921

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 01/09/2021 11:14

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

29.199.910/0001-27

* VENCEDOR *

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI R$ 4,15

Item 9: Locação de sala de treinamento: capacidade 30 (trinta) pessoas, dotada de cadeira, 04 (quatro) mesas, Sistema de Som, Quadro
branco, Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 905,00R$ 905,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA

Objeto:Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada

na prestação de serviços de hospedagem, fornecimento de alimentação e

locação de auditório, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de

Educação, do município de Barcarena, estado do Pará..

Descrição:Descrição: Locação sala , auditórioLocação sala , auditório - LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO - COM CAPACIDADE

MÍNIMA PARA 100 PESSOAS. DEVERÁ DISPOR DE 1 MESA PARA AUTORIDADES,

1 TELA DE PROJEÇÃO, 1 DATASHOW, 1 MESA DE COM AMPLIFICADOR, 2

MICROFONES SEM FIO, E SISTEMA DE INTERNET WIFI E PONTOS DE ACESSO À

INTERNET.

CatSer:CatSer: 2272122721 - Locação sala , auditório

Data:Data: 22/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:622021 / UASG:980425

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

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

21.452.937/0001-78

* VENCEDOR *

FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI R$ 905,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 243,68R$ 243,68

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para locação de espaço físico, serviços de áudio,

vídeo, foto e alimentação para realização do curso de Curso de Aperfeiçoamento

de Tradutores e Intérpretes de Libras – Terminologia Jurídica e Saúde..

Descrição:Descrição: Locação sala , auditórioLocação sala , auditório - Locação sala , auditório

Data:Data: 15/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:105462021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 20/09/2021 10:42

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 481,52 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 481,52 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 481,52

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Locação de sala de treinamento: capacidade 30 (trinta) pessoas, dotada de cadeira, 04 (quatro) mesas, Sistema de Som, Quadro b

ranco, Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser
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Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.433.214/0001-02

* VENCEDOR *

EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI R$ 243,68

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 295,89R$ 295,89

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para locação de espaço físico, serviços de áudio,

vídeo, foto e alimentação para realização do Curso de Capacitação em Lei

Brasileira de Inclusão e Acesso a Políticas Públicas Federais..

Descrição:Descrição: Locação sala , auditórioLocação sala , auditório - Locação sala , auditório. Descrição: Espaço físico

climatizado (10 salas), em ambiente hoteleiro, equipado com sistema de som e

projetor multimídia, com acessibilidade e capacidade para 30 pessoas, durante

05 (cinco dias) de segunda à sextafeira, no horário das 9h00 às 17h00, com

intervalo das 12h00 às 14h00.

Data:Data: 31/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:105062021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

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

04.433.214/0001-02

* VENCEDOR *

EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI R$ 295,89

Item 10: Biscoito para 30 (trinta) pessoas - 100 grs por pessoa

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,18R$ 2,18

Órgão:Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Município de Nova Friburgo

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para desjejum e

lanche para atender ao Pontoo de Apoio para a população em situação de rua,

em cumprimento às disposições da Portaria MC-369/GM/MC de 29 de abril de

2020, para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), devido a emergência em saúde

pública por ocasião da pandemia do coronavírus / COVID 19..

Descrição:Descrição: BiscoitoBiscoito - Biscoito, sabor: maizena, características adicionais: sem

recheio,enriquecido vitaminas, 0% gordura tran

CatMat:CatMat: 389172389172 - BISCOITO

Data:Data: 24/09/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:782021 / UASG:985867

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 24/09/2021 15:35

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.000

Unidade:Unidade: Pacote 200,00 G

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

31.900.031/0001-22

* VENCEDOR *

LENISA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 2,18

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 2,47 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 2,47 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 2,47

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

15 Unidades Biscoitos
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,28R$ 2,28

Órgão:Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Município de Nova Friburgo

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios para desjejum e

lanche para atender ao Pontoo de Apoio para a população em situação de rua,

em cumprimento às disposições da Portaria MC-369/GM/MC de 29 de abril de

2020, para execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), devido a emergência em saúde

pública por ocasião da pandemia do coronavírus / COVID 19..

Descrição:Descrição: BiscoitoBiscoito - Biscoito, sabor: salgado, características adicionais: quadrado, tipo:

cream cracker, ingredientes: sem gordura trans

CatMat:CatMat: 402158402158 - BISCOITO

Data:Data: 24/09/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:782021 / UASG:985867

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 24/09/2021 15:35

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.000

Unidade:Unidade: Pacote 200,00 G

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

31.900.031/0001-22

* VENCEDOR *

LENISA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 2,28

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,94R$ 2,94

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIQUINHAS

Objeto:Objeto: Aquisição de alimentos para fornecimento de merenda escolar para alunos da

rede pública municipal de educação.

Descrição:Descrição: BiscoitoBiscoito - Biscoito, sabor: água e sal, tipo: bolacha

Data:Data: 13/09/2021 09:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:984139

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/09/2021 11:17

Homologação:Homologação: 15/09/2021 08:38

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Pacote 200,00 G

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

14.410.428/0001-17

* VENCEDOR *

GILBERTO HENRIQUE DE CARVALHO R$ 2,94

Item 11: café em pó - 1 pacote de 250 gramas

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,40R$ 5,40

Órgão:Órgão: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO Data:Data: 09/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 5,34 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 5,34 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 5,34

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade café em pó
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Objeto:Objeto: Selecionar propostas para obtenção de registro de preços para eventual

aquisição de material de higiene e limpeza e itens de apoio à copa, para

atendimento das necessidades da AEVSF/FACAPE..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional,

empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses

CatMat:CatMat: 463591463591 - CAFÉ

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:458688

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.000

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

40.457.662/0001-00

* VENCEDOR *

S VASCONCELOS ROSAS R$ 5,40

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,27R$ 5,27

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará

Objeto:Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para

atender a ação de distribuição de kits de alimentos para os alunos do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFCE..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional,

empacotamento: vácuo

CatMat:CatMat: 463594463594 - CAFÉ

Data:Data: 06/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:158133

Lote/Item:Lote/Item: 5/145

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.520

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

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

29.725.927/0001-70

* VENCEDOR *

BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI R$ 5,27

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,10R$ 5,10

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará

Objeto:Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios para

atender a ação de distribuição de kits de alimentos para os alunos do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFCE..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional,

empacotamento: vácuo

CatMat:CatMat: 463594463594 - CAFÉ

Data:Data: 06/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:158133

Lote/Item:Lote/Item: 7/222

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.566

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

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

02.498.903/0001-70

* VENCEDOR *

NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI R$ 5,10

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,60R$ 5,60

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

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

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Fundação Nacional de Saúde 

Distrito Sanitário Especial Indigena - Tapajos

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Hortifrutigranjeiros, Gás Liquefeito de

Petróleo - GLP, Botijão e Carvão, para atender as unidades de abrangência do

Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós - DSEI - RT, por um período de 12

meses.

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: superior,

empacotamento: vácuo

CatMat:CatMat: 463581463581 - CAFÉ

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:257045

Lote/Item:Lote/Item: 1/8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.800

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

17.319.082/0001-34

* VENCEDOR *

E. DA S. F. LUZ R$ 5,60

Item 12: água mineral - 60 copos de 200 ml

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,82R$ 0,82

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

UTFPR - Campus Medianeira

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de

Referência, Edital e anexos..

Descrição:Descrição: Água mineral naturalÁgua mineral natural - Água mineral natural, tipo: sem gás, material

embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 23/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:242021 / UASG:153029

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 24/09/2021 09:39

Homologação:Homologação: 24/09/2021 10:52

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 150

Unidade:Unidade: Copo 200,00 ML

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

23.108.812/0001-50

* VENCEDOR *

KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 0,82

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,50R$ 0,50

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 gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e gás liquefeito de

petróleo.

Descrição:Descrição: Água mineral naturalÁgua mineral natural - Água mineral natural, tipo: sem gás, material

embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 21/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:312021 / UASG:160202

Lote/Item:Lote/Item: /28

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.000

Unidade:Unidade: Copo 200,00 ML

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 0,67 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 0,67 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 0,67

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

60 Unidades água mineral - 60 copos de 200 ml

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
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UF:UF: PI

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

42.522.254/0001-10

* VENCEDOR *

ROSA COMERCIOS E SERVICOS LTDA R$ 0,50

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,66R$ 0,66

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e outros para atender as necessidades das

secretarias do poder executivo municipal no âmbito do município de Primeiro de

Maio.

Descrição:Descrição: Água mineral naturalÁgua mineral natural - Água mineral natural, tipo: sem gás, material

embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 17/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:702021 / UASG:987789

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.317

Unidade:Unidade: Copo 200,00 ML

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

32.918.847/0001-46

* VENCEDOR *

DATHACOM INFORMATICA LTDA R$ 0,66

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 0,70R$ 0,70

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

10ª Região Militar 

40ºBatalhão de Infantaria

Objeto:Objeto: Eventual e futura aquisição de Gêneros Alimentícios do Quantitativo Rancho (QR).

Descrição:Descrição: Água mineral naturalÁgua mineral natural - Água mineral natural, tipo: sem gás, material

embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável

CatMat:CatMat: 445484445484 - ÁGUA MINERAL NATURAL

Data:Data: 15/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:160041

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Copo 200,00 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

35.206.677/0001-65

* VENCEDOR *

COMERCIAL KAYO LTDA R$ 0,70

Item 13: açúcar - 1 quilo

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,22R$ 4,22

Data:Data: 24/09/2021 09:30

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 4,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 4,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 4,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade açúcar - 1 quilo

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí - DCPJAI

Objeto:Objeto: Registrar preços para eventuais aquisições necessárias de gêneros alimentícios

objetivando o atendimento de futuras demandas da Delegacia da Capitania dos

Portos em Itajaí (DelItajai), contemplando os itens desertos e fracassados do

Pregão Eletrônico n° 02/2020..

Descrição:Descrição: AçúcarAçúcar - Açúcar, tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 12

meses

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:785344

Lote/Item:Lote/Item: /65

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 900

Unidade:Unidade: Embalagem 1,00 KG

UF:UF: SC

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

39.649.812/0001-06

* VENCEDOR *

MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA R$ 4,22

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,98R$ 3,98

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE TRES RIOS

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da rede municipal de

ensino, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

e seus anexos..

Descrição:Descrição: AçúcarAçúcar - Açúcar, tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 24

meses

CatMat:CatMat: 463998463998 - AÇÚCAR

Data:Data: 15/09/2021 08:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:812021 / UASG:985919

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4.000

Unidade:Unidade: Embalagem 1,00 KG

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

31.808.966/0001-83

* VENCEDOR *

ROTA 393 ALIMENTOS LTDA R$ 3,98

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,84R$ 3,84

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE VASSOURAS RJ

Objeto:Objeto: Gêneros Alimentícios.

Descrição:Descrição: AçúcarAçúcar - Açúcar, tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 12

meses

CatMat:CatMat: 463997463997 - AÇÚCAR

Data:Data: 10/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:292021 / UASG:927492

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.440

Unidade:Unidade: Embalagem 1,00 KG

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

31.808.966/0001-83

* VENCEDOR *

ROTA 393 ALIMENTOS LTDA R$ 3,84

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,95R$ 3,95

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

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN0IP%2fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN0IP%252fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 35 / 38

Proposta - Banco de preços (0950804)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 67

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=785344&uasg=785344&numprp=12021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=985919&uasg=985919&numprp=812021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=927492&uasg=927492&numprp=292021&Seq=1


Órgão:Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Objeto:Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para formação de registro de preços para

futuras e eventuais aquisições de gêneros de alimentação (açúcar, café, leite,

filtro de papel, água mineral sem gás em garrafas descartáveis de 500ml)

destinados ao atendimento e necessidades de consumo da Câmara Municipal de

Palhoça/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no

Edital e detalhadas no Termo de Referência do Anexo I..

Descrição:Descrição: AçúcarAçúcar - Açúcar, tipo: refinado, coloração: branca, prazo validade mínimo: 24

meses

CatMat:CatMat: 463998463998 - AÇÚCAR

Data:Data: 08/09/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:927950

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/09/2021 16:38

Homologação:Homologação: 23/09/2021 13:39

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Embalagem 1,00 KG

UF:UF: SC

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

42.549.669/0001-87

* VENCEDOR *

COMERCIAL MOURA & CIA LTDA R$ 3,95

Item 14: Adoçante

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,11R$ 6,11

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/GO

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de consumo (água mineral, gás GLP, café em pó, café em

grãos, açúcar, chá e adoçante) para atender a Gerência Regional de

Administração do Ministério da Economia nos Estados de Goiás e Tocantins -

GRA-GO/TO e os demais órgãos: DRF/GO, CGU-GO, PFN/GO, PSFN-ANÁPOLIS,

PSFN-RIO VERDE-GO, SPU-GO, SRTb-GO, PFN/TO, CGU-TO, SPU-TO e SRTb/TO..

Descrição:Descrição: AdoçanteAdoçante - Adoçante, aspecto físico: líquido, ingredientes: sucralose, acesulfame

de potássio, benzoato de sód, tipo: dietético, características adicionais:

acidulante ácido cítrico,citrato de sódio

CatMat:CatMat: 436134436134 - ADOÇANTE

Data:Data: 20/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:170195

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 94

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 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

07.662.336/0001-69

* VENCEDOR *

A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI R$ 6,11

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,02R$ 6,02

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto:Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa com o registro de preços para eventual

contratação de empresa, para aquisição de gêneros alimentícios para utilização

nos equipamentos públicos sob a égide da Secretaria Municipal de Assistência

Social e Direitos Humanos, de acordo com as condições e demais especificações

contidas no Edital e seus Anexos..

Descrição:Descrição: AdoçanteAdoçante - Adoçante, aspecto físico: líquido, prazo validade: 2 anos, tipo:

dietético

Data:Data: 16/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:212021 / UASG:985903

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 17/09/2021 10:29

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 5,83 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 5,83 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 5,83

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Adoçante

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN0IP%2fq1wNYuSMLljY27zxJnmtuMviQUjf 
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CatMat:CatMat: 353156353156 - ADOÇANTE Homologação:Homologação: 17/09/2021 11:58

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

27.884.670/0001-74

* VENCEDOR *

AGS DOS LAGOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 6,02

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,37R$ 5,37

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para preparo de refeições a serem utilizadas

em reuniões da Secretaria Municipal de Governo, especificamente às reuniões

realizadas no Gabinete do Prefeito, de acordo com as condições e demais

especificações contidas no Edital e seus Anexos..

Descrição:Descrição: AdoçanteAdoçante - Adoçante, aspecto físico: líquido, prazo validade: 2 anos, tipo:

dietético

Data:Data: 15/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:202021 / UASG:985903

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 15/09/2021 16:54

Homologação:Homologação: 16/09/2021 10:16

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 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

27.884.670/0001-74

* VENCEDOR *

AGS DOS LAGOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 5,37

Item 15: copo descartável - 50 ml - 1 cento

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,27R$ 3,27

Órgão:Órgão: CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (alimentos

não perecíveis) e utensílios de copa e cozinha, com a finalidade de atender as

atividades diárias, bem como ao atendimento aos servidores, colaboradores, ao

público externo na promoção de eventos e reuniões do Conselho Federal de

Psicologia - CFP..

Descrição:Descrição: Copo descartávelCopo descartável - Copo descartável, material: amido de milho (ácido poliático),

capacidade: 50 ml, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais:

atóxico e biodegradável

Data:Data: 23/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:389476

Lote/Item:Lote/Item: 2/22

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Saco 100,00 UN

UF:UF: DF

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 3,04 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 3,04 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 3,04

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Cento copo descartável - 50 ml - 1 cento

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

05.205.399/0001-60

* VENCEDOR *

CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$ 3,27

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,48R$ 2,48

Órgão:Órgão: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Objeto:Objeto: Selecionar propostas para obtenção de registro de preços para eventual

aquisição de material de higiene e limpeza e itens de apoio à copa, para

atendimento das necessidades da AEVSF/FACAPE..

Descrição:Descrição: Copo descartávelCopo descartável - Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 50 ml,

aplicação: café, características adicionais: atóxico, de acordo c, norma abnt, nbr

14865, cor: branco

CatMat:CatMat: 419309419309 - COPO DESCARTÁVEL

Data:Data: 09/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132021 / UASG:458688

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Pacote 100,00 UN

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

08.802.999/0001-02

* VENCEDOR *

SANDRO ROBERIO PEREIRA DE SOUSA R$ 2,48

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,37R$ 3,37

Órgão:Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de itens de almoxarifado, tais como

materiais de expediente (Lote 1), gêneros alimentícios e descartáveis (Lote 2),

itens de grande importância para o suprimento das necessidades básicas do

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil..

Descrição:Descrição: Copo descartávelCopo descartável - Copo descartável, material: poliestireno, capacidade: 50 ml,

aplicação: café, características adicionais: atóxico, de acordo c, norma abnt, nbr

14865, cor: branco

Data:Data: 01/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:926284

Lote/Item:Lote/Item: 2/36

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Pacote 100,00 UN

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

05.205.399/0001-60

* VENCEDOR *

CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$ 3,37

Relatório gerado no dia 28/09/2021 14:19:24 (IP: 177.12.235.210)
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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 setembro de 2021.
 
 
Em atendimento ao Despacho COINF 0950220,

encaminho as informações levantadas pela Seção de Instrução
de Contratações, contidas no Despacho SEIC 0950259.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 28/09/2021, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950968 e o código CRC A813503E.

0004573-45.2021.6.02.8000 0950968v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4914 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF

Elementos considerados para quantificação de
insumos relativos à Pandemia de COVID-19, considerando o
registro do Despacho COINF 0950220:

 
Do Procedimento SEI nº 0008814-

33.2019.6.02.8000:
Despacho AAMO 0721195: recomendações de medidas sanitárias COVID-19;
Despacho GDG 0721299: orientação sobre a aplicação das medidas;

 
Sendo assim, temos:
 

1. Utilização de máscaras descartáveis caixa com 50 (cinquenta
máscaras), sendo necessárias uma média de 5 máscaras por dia
por colaborador, ou seja:
1. Cada colaborador utilizará 01 (uma) caixa de máscaras a

cada 10 (dez) dias;
2. Sendo 45 os dias estimados da contratação, cada

coloborador precisará de 05 (cinco) caixas de máscaras;
3. Totalizando: 23 (colaboradores) X 05 caixas = 115 (sessenta

e nove) caixas de máscaras com 50 (cinquenta) máscasras
cada;

4. Acrescente-se a necessidade de 02 (dois) sacos plásticos de
lixo, de pequeno porte, tipo saco de lixo para fraldas para
bebés, por dia, por colaborador, para descarte correto;

5. Totalizando: 23 (colaboradores) X 02 sacos/dia X 45 dias =
2.070 sacos plásticos de lixo;

6. Acrescente-se 01 (uma) caneta tipo marcador por
colaborador para identificação correta do lixo descartado,
identificando-se os sacos com dizeres do tipo "Máscara
Usada": Total 23 marcadores permanentes;
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2. 23 (vinte e três) embalagens de Álcool Gel 70º INPM, sendo 01
(uma) por colaborador, já que por vezes, atuarão em ambientes
externos como, por exemplo, locais de pontos de transmissão
remota.

 
 

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 29/09/2021, às 11:41, 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
0951260 e o código CRC 158BE738.

0004573-45.2021.6.02.8000 0951260v4
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS  –  PESSOA  JURÍDICA  –   Contratação  de  empresa  de
terceirização para fornecimento  de  mão-de-obra para  atuação  em
Apoio de TI nos locais de armazenamento,  pontos de transmissão
remotos  e  locais  de  votação,  conforme  definido  neste  Termo  de
Referência

2. Quantidade
23 (vinte e três) Técnicos de Apoio de TI

3. Especificação do 
Objeto

Conforme Projeto Básico anexo.

4. Valor Estimado da 
Aquisição

Item 01

Valor Global:
R$ XXXXXX para o 1º turno.
R$  YYYYYY  para  o  2º  turno,  se  houver,
limitado à capital

5. Justificativa

Dar suporte técnico básico aos NATs – Núcleos de Apoio Técnico,
cartórios eleitorais, locais de votação, apoio técnico de TI nos locais
de votação, de pontos de transmissão e junto aos mesários durante
as eleições de 2022.

6. Prazo de Entrega

7. Adjudicação Preço Global

8. Classificação 
Orçamentária

 Sugere-se:

Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n.º 059583 (Pleitos Eleitorais) –
Naturezas de Despesas 339039(Outros Serviços de Terceiros–Pessoa
Jurídica) e 339030(Materiais de Consumo).

9. Local de Entrega Conforme descritos neste Termo de Referência.

10.Fiscalização
A Cargo dos Chefes de Cartórios ou Servidores designados pelos 
Juízes Eleitorais.

11. Gestão Gestor ou equipe de gestores formalmente designados. 

Maceió – AL, 01 de outubro de 2021.

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
____________________________________

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Servidor Responsável pela Elaboração  PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021

TRE-AL/PRE/DG/GABDG 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Projeto Básico

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA –  Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento  de  mão-de-obra  para  atuação  em  Apoio  de  TI  nos  locais  de
armazenamento,  pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
definido neste Termo de Referência.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Necessidade da contratação

À medida que se aproximam as eleições,  as atividades atribuídas ao TRE e à
restrita  equipe  de  TI  se  avolumam.  São  realizadas  atividades  tais  como
preparação  das  urnas  e  computadores  com  os  sistemas  em  fase  de  teste;
simulados de eleições para homologação dos sistemas; preparação das urnas e
computadores  com sistemas em fase de produção;  oficialização  dos sistemas;
levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de transmissão remota;
registro  das  informações  levantadas;  convocação,  treinamento  e  apoio  aos
mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas
eletrônicas após a votação.

Desta  forma,  face a  exiguidade  do  quadro  de TI,  bem assim vez que  este  é
alocado apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é
natural que se busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o
contrato  de  Apoio  em tela  para o  momento  tão  particular  e  único  que  o das
eleições.

2.2 Restrições Legais

De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a
contratação  de  empresa  que  tenha  entre  seus  sócios,  ainda  que  sem função
gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção
e  de  assessoramento,  de  membros  ou  juízes  vinculados  ao  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas.

2.3 Finalidade

Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas
seções eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a
consequente  necessidade  de  mobilização  de  um  grande  contingente  de
profissionais com conhecimentos na área de informática.

A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão
dos técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos
expedientes. 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Suas atividades serão:

 auxílio  técnico  para  a manipulação  e  instalação  de periféricos (impressoras,
scanners, etc...);
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos,
dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao  regular
funcionamento das seções eleitorais;
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das
dificuldades encontradas;
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

2.4 Premissas de Perfil

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações
básicas e/ou repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de
TI do Regional, como já refalado em número reduzido.

Neste contexto, tem-se em mente, com base na convenção coletiva de trabalho
abaixo  discriminada,  disponível  em
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

O perfil de: Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a
jornada normal de trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”,
tendo  por  visão  “consolidar  a  credibilidade  da  Justiça  Eleitoral,  especialmente
quanto à efetividade, transparência e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

 Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
 Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.
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2.6 Parcelamento ou não da solução

A  contratação  dar-se-á  em  lote  único,  por  menor  preço  global,  consoante
contratações anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização
da responsabilidade de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições.

2.7 Resultados Pretendidos

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação
por meio do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em
caso de contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e
TSE.
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3. Especificação dos serviços

Os  profissionais  serão  contratados  para  a  execução  dos  serviços  nas  seções
eleitorais, cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no
interior.

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços
serão realizados mediante alocação de postos de trabalho, principalmente, nos
NAT  –  Núcleos  de  Apoio  Técnico,  cartórios  eleitorais,  pontos  de  transmissão,
galpão de armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2 Os postos de trabalho serão alocados de acordo com quadro de distribuição
presente neste Termo de Referência.

3.3. A alocação de postos de trabalho dar-se-á no dia seguinte ao término do
treinamento.

3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma:

3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;

3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;

3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;

3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da 
atuação do posto de trabalho);

3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de
trabalho).

3.5 Os locais de contratação dos profissionais para ocupar os postos de trabalho
serão de escolha da contratada.
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3.6 Momentos:

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão,
locais de votação e urnas:
– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno;
Ante-véspera das Eleições:
 – Data: 30/09/2022: 1º Turno;
 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver;
Véspera das Eleições:
 – Data: 01/10/2022: 1º Turno;
 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver;
Dia das Eleições:
– Data: 02/10/2022: 1º Turno;
– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver;
Dias posteriores à eleição:
– Data: 03/10/2022: 1º Turno;
– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver;
Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno)
- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022
Dias  de  deslocamento  do  descanso  semanal  remunerado  (DSR)  –
Semana da Eleição e Feriado
– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno;
– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver;
- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022

 Revisão  de Orientações,  Preparação de cartórios,  locais  de transmissão
locais de votação e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de
Sistemas e rotinas informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de  mesários,  auxílio  técnico  em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 
Antevéspera das Eleições : Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede
do Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados
acerca dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito.

 Véspera das Eleições :  Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de
local de votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação,
dos  documentos,  dos  materiais  de  expediente  e  de  outros  itens  necessários  ao
regular funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de
votação e instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos
de transmissão remotos.

 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local
de Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das
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atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral
ou local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.

 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos
levantamentos  de  ativos  informatizados  e  urnas  eletrônicas,  suporte  técnico  aos
cartórios eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema  para  as  Eleições,  suporte  de  microinformática,  suporte  a  periféricos  de
microinformática,  auxílio  técnico  em treinamento  de mesários,  auxílio  técnico em
carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais
itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

 Dias de entre turnos:  além das atividades previstas para os dias posteriores à
Eleição, correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno,  em equipamentos
e rotinas informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de
urnas e equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno.

 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana
da Eleição: tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma
acordada, promover o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal
remunerado  (DSR),  assegurando  o  direito  do  trabalhador  e  desonerando  a
Administração quanto à incidência de verbas extraordinárias.
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4. Qualificação dos profissionais

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados
em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades
de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores.

A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação
de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino
ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do
emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de
emissão.

A  experiência  de  atuação  em  eleições  anteriores  como  técnico  de  urna,
comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela
Zona  Eleitoral  de  atuação  e  que  abone  conduta  anterior,  supri  as  exigências
anteriores.

Os  profissionais  são  enquadráveis  na  convenção  coletiva  de  Técnicos  de
Informática.

Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de
filiados  a  partidos  políticos,  parentes  até  o  3º  grau  de  candidatos,
estagiários  ou  afins,  servidores  ou  empregados  com  vínculo  com  a
administração pública federal,  estadual ou municipal,  para a prestação
dos serviços objeto deste projeto básico e disposições  das Resoluções nº
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional
de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim.
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5. Locais de apresentação 

 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último
se houver:

Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a
fase de seleção ou treinamento).

Véspera e dia das Eleições:
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme

determinado pelo Contratante.

 6. Deslocamento

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de
serviço  contratados  para  outros  locais  distintos  dos  indicados,  em  quaisquer
Locais  de  Votação  e  municípios  da  área  de  abrangência  da  respectiva  Zona
Eleitoral  e/ou  na  respectiva  área  de  abrangência  do  NAT,  bastando  apenas
comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios de transporte.

6.1 Os Núcleos de Apoio Técnico – NATs, têm a seguinte área de abrangência:

NAT Área Zonas Abrangidas
PA – Postos de Atendimento

Maceió
 
I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)
6ª (Atalaia) 
PA (Capela)
8ª (Pilar) 
PA (Santa Luzia do Norte)
15ª (Rio Largo)
26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)
22ª (Arapiraca)
29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos Índios III

5ª (Viçosa)
10ª (Palmeira dos Índios)
28ª (Quebrangulo)
45ª (Igaci)
31ª (Major Isidoro)
46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia IV
27ª (Mata Grande)
PA (Piranhas)
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39ª (Água Branca)
40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do Ipanema V

11ª (Pão de Açúcar)
19ª (Santana do Ipanema)
PA (Olho Dágua das Flores)
50ª (Maravilha)
51ª (São José da Tapera)

União dos Palmares VI

9ª (Murici)
16ª (São José da Laje)
PA (Colônia Leopoldina)
53ª (Joaquim Gomes)
21ª (União dos Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)
7ª (Coruripe)

PA (Junqueiro)
37ª (Porto Real do Colégio)
PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de Camaragibe)
14ª (Porto Calvo)
17ª (São Luis do Quitunde)
PA (Maragogi)
33ª (Porto de Pedras)
PA (Matriz de Camaragibe)

São Miguel dos
Campos IX

PA (Anadia)
34ª (Senador Teotônio Vilela)
PA (Junqueiro)
18ª (São Miguel dos Campos)
47ª (Campo Alegre)
48ª (Boca da Mata)
PA (Anadia)
PA (Limoeiro de Anadia)
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 7. Horário de trabalho

Na execução do contrato será observado o limite de 08 (oito) horas diárias e 44
(quarenta e quatro) horas semanais.

O  horário  de  trabalho,  observado  o  intervalo  de  1  hora  para  refeição,  será
determinado conforme o especificado abaixo:

 Treinamento,  Preparação  de  cartórios,  locais  de  votação  e  de
transmissão e urnas: Jornada de 8 (oito) horas

 Antevéspera das eleições: Jornada de 8 (oito) horas;
 Véspera das eleições: deverá acompanhar o horário do cartório sede
do NAT, dentro de uma perspectiva inicial limitante das 7 às 19 horas, ou
seja, de 12 (doze) horas diárias, já ponderado o intervalo de refeição; e,
 Dia das eleições: das  7  horas  até  o  encerramento  da  votação  e  o
recolhimento das Memórias de Resultado - MRs e das urnas eletrônicas,
tendo como horário limite inicial 22 horas, sou seja, de 15 (quinze) horas
diárias, já ponderado o intervalo de refeição;
Dias posteriores à Eleição: jornada de 8 (oito) horas

Obs.: 1) Para a comprovação de número de horas trabalhadas, observados os
limites  contratados,  a  contratada  deve  apresentar  controle  de  ponto  a  ser
confirmado/abonado pela Chefia de Cartório onde o prestador de serviço esteja
desempenhando suas atividades. Conforme modelo constante do Anexo I.

Obs.:  2)  Não  há  previsão  de  execução  de  serviços  extraordinários.  Deve  a
contratada  realizar  o  controle  de  frequência,  abonado  pelas  respectivas
fiscalizações do TRE, para a identificação de eventuais bancos de horas positivos
(excedente  de  jornada)  e  negativos  (subjornada)  de  forma  a  promover  o
encontro destas horas;

Obs.:  3)  A  Contratada  deve  orientar  seus  colaboradores  e  respeitar  o
deslocamento do DSR – Descanso Semanal Remunerado e Feriados;
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8. Prazos

A empresa contratada deverá remeter ao TRE-AL, até o dia  08 de  setembro de
2022, listagem impressa e consolidada por município, contendo o nome completo
e  o  título  eleitoral  dos  profissionais  envolvidos,  assim  como  os  documentos
comprobatórios de qualificação.

Deverá de igual forma fornecer arquivo em meio magnético com dados e layout
definido em anexo deste projeto básico.

9. Treinamento

Os treinamentos de preparação e de avaliação dos profissionais, com o objetivo
de transmitir  aos participantes as peculiaridades  e os procedimentos adotados
durante  o  pleito,  serão  ministrados  pelos  mesmos  servidores  do  TRE-AL
designados aos Cartórios Eleitorais.

Tais  atividades,  em  caráter  de  seleção  e  eliminatórias,  serão  executadas  na
primeira quinzena  de  setembro/2022,  com  carga  horária  mínima  de  6  (seis)
horas, divididas em no máximo dois turnos de 3 (três) horas para cada turma.

Os custos com a convocação de pessoal, com o deslocamento pertinente e com o
fornecimento do ambiente adequado serão assumidos pela empresa contratada,
de acordo com a seguinte estrutura:

 Máximo  de  15  (quinze)  treinandos  por  sala,  já  considerados  eventuais
sobre  recrutados  para  o  processo  de  seleção  por  parte  da  empresa  e
espaço aos treinadores;

 Duração máxima 01 (um) dia para o treinamento de todas as turmas de
treinandos;

 As salas devem funcionar num mesmo local;
 Fornecer data show para cada sala de projeção por local, que comporte as

turmas de treinandos do dia para a exibição de mídia digital;
 Fornecimento de apontador óptico, quadro branco, apagador e pincel para

quadro branco para os instrutores;
 Fornecer canetas e blocos de anotação para os todos os técnicos, inclusive

para o pessoal destinado à reserva técnica, que adiante se definirá;
 Fornecer  de  lanche  aos  treinandos,  do  tipo  água,  café  e  biscoitos,  no

mínimo.
 Ao  ocorrer  não  aceitação  de  qualquer  profissional  após  a  avaliação

realizada  pelo  instrutor  do  treinamento,  ficará  a  empresa  contratada
obrigada a fornecer substituto imediatamente.

 Fornecer 04 (quatro) mesas para computadores/notebook que, em sendo
necessários, serão providos pelo TRE;

 Fornecer 04 (quatro) mesas para urna eletrônica.
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10. Estratégia de Contratação

A modalidade licitatória recomendada é o  PREGÃO, este instituído pela Lei nº
10.520, de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93,
9.784/99 e suas alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,
3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de 21/12/2000.

11. Valor estimado

R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno,
se houver. 

12. Recursos Orçamentários

As  despesas  decorrentes  da  contratação  do  pessoal  técnico  de  apoio  serão
cobertas com recursos do programa de trabalho  Gestão do Processo Eleitoral,
Ação,  Pleitos  Eleitorais,  Elemento  de  Despesa  3390.39.79  –  Serv.  De  Apoio
Administrativo, Técnico e Operacional, O. Das Eleições 2022.
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13. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;

d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à
contratação;

e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao
pessoal contratado;

f) apresentar  o  plano  detalhado  de  logística,  considerando  as  atividades  de
seleção, contratação e deslocamento dos profissionais;

g) responsabilizar-se  por  danos  ao  contratante  ou a  terceiros  causados  pelos
empregados ou cooperados;

h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;

i) fornecer  crachá  simples  de  identificação  com  foto  3x4  recente  para  cada
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome,
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado
cartão-crachá,  em triplex  300g,  de  até  quatro  cores,  formato  100 X  150mm,
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o
TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos;

j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e
números  em  dimensão  que  ocupe  pelo  menos  20% da  área, modelo  deve
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento
de camisa,  devem ser  fornecidas  no  mínimo 02  (duas)  camisetas  por
contratado;

k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão
de incompatibilidades funcionais ou de certificação;

l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,
conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e  09, de 18-10 e 06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça;

n) Apresentar para fins de recebimento toda a comprovação de pagamento das
obrigações trabalhistas com seus contratados, inclusive folha de pagamentos com
memória de cálculo e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;

o)ter sistema informatizado que permita os registros de ponto, atraso, ausências,
horas extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09
e 373/2011 do Ministério de Trabalho.;
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p)fornecer  máscaras cirúrgicas para seus contratados,  na razão mínima de 05
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua
proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência
da pandemia  de COVID-19;  bem assim instruir  seus colaboradores quanto  ao
correto manuseio e descarte dos itens;

q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°
INPM por contratado;

r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e
de prevenção de contágio para o COVID-19;

14. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para
os atos de execução do contrato;

14.2.  Proporcionar,  quando  lhe  competir,  as  condições  necessárias  ao
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;

14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

14.4  Comunicar  à  contratada  qualquer  irregularidade  manifestada  no
fornecimento do material;

14.5. Fiscalizar a execução do contrato;

15. Pagamento

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por
cento) do valor total do contato por turno, após a realização da eleição, no prazo de
8 (oito)  dias úteis, contados a partir da apresentação de folha de pagamento ou
documento equivalente  devidamente quitado,  havendo a retenção apenas quanto
aos valores pendentes de recolhimento do INSS e FGTS, se houver obrigatoriedade,
sendo exigido o respectivo atesto.

15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de
notas fiscais;

15.3. Não será admitido pagamento antecipado;

15.4.  O TRE-AL,  por  ocasião  do  pagamento,  fará  as  retenções  tributárias
determinadas pela legislação fiscal;

15.5.  Se  a  empresa  for  optante  pelo  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima.

15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota
fiscal,  comprovantes  dos  serviços  prestados  (conforme  edital),
comprovantes  de  pagamento  assinados  pelos  prestadores  (  ou
comprovantes  de  depósito  em  conta  bancária),  comprovantes  de
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pagamento  dos  tributos  incidentes  (ISS,  se  for  o  caso;  FGTS;  INSS),
declarações  de  não  incidência  de  tributos  (se  aplicável,  conforme
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes ao atesto.

15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa,
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados. 

15.8. O prazo máximo de pagamento é de oito dias úteis, a partir da apresentação
de todos os documentos necessários ao pleno atesto pela fiscalização contratual,
desde que não haja pendências de comprovação dos serviços, inclusive obrigações
fiscais e trabalhistas.

15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa
jurídica  (matriz/filial)  que  não  titular  do  contrato,  o  fato  será  previamente
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização.
Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior
ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,
a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se
for o caso, conforme a legislação.

15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo
com  as  normas  legais  vigentes  ao  fato  gerador  e/ou  ao  pagamento.  A  não
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal
de retenção tributária.

15.12.  Eventuais  penalidades  pecuniárias  aplicadas  pelo  TRE-AL  poderão  ser
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela
contratada  que  não  forem  objeto  de  glosa  poderão  ser  cobrados  por  Guia  de
Recolhimento da União (conforme edital).

15.13.  A  contratada  observará  a  legislação  municipal  do  local  de  prestação  dos
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso.
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.

15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal
de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal
e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município
competente.

15.15.  A  ocorrência  excepcional  e  justificada  de  serviços  não  previstos  na
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto
de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas
competentes e autorização pelo  Ordenador em processo administrativo apartado.
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar
os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento
de tributos incidentes, se houver.
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 16. Gestão Contratual

Os gestores terão as seguintes atribuições:

 16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do
Edital;

 16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou
cooperados da empresa contratada; 

 16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou
com incompatibilidades funcionais;

 16.4.  Comunicar  ao  TRE-AL  sobre  o  eventual  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.5.  Sugerir  a  aplicação  de  penalidades  para  descumprimento  de  cláusula
contratual;

 16.6.  Quando solicitado,  fornecer  atestado de capacidade  técnica,  desde que
atendidas as obrigações contratuais;

 16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização
de pagamentos.

 17. Garantia Contratual

Para assegurar  a execução do contrato,  o  licitante  vencedor  deverá prestar  a
garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato.

 18.  Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão
pela unidade competente

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado deverá ser fixado pelo piso da
pertinente  convenção  coletiva  de  trabalho  para  a  categoria:  Técnico  de
Informática – Jornada de 8 horas diárias;

18.2.  As  demais  despesas  e  custos  fixos,  devem ser  considerados  per  si,  de
empresa a empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos
licitantes devem ser as mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE;
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 19. Formulação da Proposta de Preço

As  propostas  de  preços  das  empresas  participantes  deverão  ser  formuladas
considerando os seguintes itens:

1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;

2. A descrição completa dos serviços ofertados;

3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;

4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias
a  prestação  contratual,  inclusive  as  incidências  de  ordem  tributária,
previdenciárias e trabalhistas.

20. Formação de Preços

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os 
Anexos a seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente.

Anexo I - Quadro de Acompanhamento
Anexo II – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto (Valores mensais)
Anexo III – Planilha de Treinamento
Anexo IV – Proposta de Preço

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme 
planilha própria.

1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os
Apoios  Técnicos  tomem  conhecimento  dos  sistemas  informatizados,
tecnologias e procedimentos que serão utilizados nas eleições.

2. Os  preços  do  treinamento  e  contratação  serão  compostos  da  seguinte
forma:
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”
2.4. Valor por “Transporte municipal”;
2.5. Valor por “Refeição”; e
2.6. Valor por “Aluno”.
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 21. Sanções Contratuais

O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:

21.1.  Advertência,  em virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de  pequena
monta,  podendo  a  Administração,  no  caso  de  haver  o  cometimento  reiterado
destas faltas, aplicar outras mais severas;

21.2. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, incidente sobre o
valor total  do contrato,  em virtude de atraso no cumprimento  das obrigações
estabelecidas  (exceto  quanto  às  referentes  à  prestação  dos  serviços  na
antevéspera, véspera e dia do referendo, que será considerado, conforme o caso,
descumprimento parcial ou total), até o limite de 5 (cinco) dias;

21.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão
de  inexecução  total,  ou  sobre  o  valor  remanescente,  no  caso  de  inexecução
parcial;

21.4.  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito
eleitoral;

21.6. As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser
impostas cumulativamente com as de multa;

21.7. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa;

21.8.  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  da  garantia  do
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda
total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente.
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22. Distribuição e quantificação dos técnicos

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió 05

Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02

Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02

Penedo 02

Porto Calvo 02

São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02

Total 23

23. Vigência

O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2020.

24. Qualificações:

Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídi-
ca de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante forneci-
do serviços compatíveis em características com os objetos da presente
licitação;

b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através  de  certidões  ou  atestados  de  serviços  similares  de
complexidade  logística,  qualificação  de  mão  de  obra  e  operacional
equivalente ou superior.

Financeiras:
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para
a contratação;

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da
data de abertura do certame;

b)  Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa

Termo de Referência (0953088)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 93



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes
ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser
verificado  pela  unidade  contábil  deste  Regional  para  fins  de  validação,
balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  referentes  ao  último
exercício  social,  comprovando  índices  de  Liquidez  Geral  –  LG,  Liquidez
Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um);
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Anexo I – Quadro de Acompanhamento

Quadro de Acompanhamento – Contrato TRE/AL nº XXXX/2020

Zona Eleitoral: Período de 
Apuração:

Prestador de Serviço CPF e Título Horas
Normais

Adicional
Noturno

Obs.: Total de
Horas

ATESTO QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS FORAM EXECUTADOS DE ACORDO
COM O PREVISTO EM CONTRATO.

(assinatura e qualificação/carimbo do chefe de cartório)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do fiscal do contrato)

Data

(assinatura e qualificação/carimbo do gestor do contrato)

Data
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO
(Valores mensais)

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2022

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022
Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  
(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.297,50

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00
B Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)
A Salário-base R$ 3.297,50 3.297,50
B Adicional de periculosidade
C Adicional de insalubridade
D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.297,50

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte -R$ 8,05
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 455,40
C Assistência médica e familiar
D Auxílio-Creche
E Seguro de vida, invalidez e funeral
F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 447,35

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 49,00
B Álcool em gel 70° INPM R$ 5,48
C Máscaras Descartáveis R$ 124,50
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 30,36

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 209,34

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00
B SESI ou SESC 1,50% R$ 49,46
C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 32,98
D INCRA 0,20% R$ 6,60
E Salário-educação 2,50% R$ 82,44
F FGTS 8,00% R$ 263,80
G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 98,93
H SEBRAE 0,60% R$ 19,79

TOTAL 16,80% R$ 553,98

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)
A 13º (décimo terceiro) salário R$ 274,79

B R$ 46,17
TOTAL R$ 320,96

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)
A Afastamento maternidade R$ 2,44

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,41

B.1 R$ 4,00
TOTAL R$ 6,85

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)
A Aviso-prévio indenizado R$ 151,14
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 12,09
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 69,32

C.1 – FGTS (40%) R$ 69,32

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade
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C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00
D Aviso-prévio trabalhado R$ 3,21

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,54

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 6,30
F.1 – FGTS (40%) R$ 6,30
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 242,59

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)
A Férias e terço constitucional de férias R$ 366,39
B Ausência por doença R$ 45,80
C Licença-paternidade R$ 0,69
D Ausências legais R$ 9,16
E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,99
F Outros (especificar)

Subtotal R$ 433,03

G R$ 72,75
TOTAL R$ 505,77

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 553,98
4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 320,96
4.3 Afastamento maternidade R$ 6,85
4.4 Custo para rescisão R$ 242,59
4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 505,77

TOTAL R$ 1.630,16

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)
A Custos indiretos 5,00% R$ 279,22
B Lucro 5,00% R$ 293,18
C Tributos 10,15%
C.1 Tributos federais

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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PIS 0,65% R$ 44,54
COFINS 3,00% R$ 205,57
INSS 4,50% R$ 308,35

C.2 Tributos estaduais (ICMS)
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 137,04

TOTAL R$ 1.267,90
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)
A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.297,50
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 447,35
C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 209,34
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.630,16

Subtotal (A+B+C+D)
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.267,90

VALOR TOTAL R$ 6.852,25

                  MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL                        (VALOR POR 
POSTO)
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Anexo III

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 1.188,88 R$ 1.188,88
2. Ambientes do treinamento 1 481,52 R$ 481,52
3. Transporte intermunicipal 25 15,12 R$ 378,00
4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,50
5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00
6. Alunos 23 23,86 R$ 548,88
Sub Total R$ 2.656,78
Incidência Tributária (10,15%) R$ 300,13
Total R$ 2.956,91

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.188,88  R$          1.188,88 

Total  R$          1.188,88 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 481,52  R$             481,52 
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Mesas computadores 4 R$ 0,00  R$                        - 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00  R$                        - 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00  R$                        - 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00  R$                        - 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00  R$                        - 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00  R$                        - 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 0,00  R$                        - 
Total  R$             481,52 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 15,12  R$             378,00 

Total

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30  R$               36,50 
Total  R$               36,50 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1 R$ 23,00  R$               23,00 

Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 11,08  R$             254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 6,22 R$ 186,60
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,18 R$ 95,46
Garrafa Água 1 R$ 12,00 R$ 12,00
Total R$ 548,88
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1 Contratação e Treinamento R$ 2.956,91
2 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 05/10/22 R$ 6.852,25 R$ 4.568,16 23 R$ 105.067,79

Total – 1º Turno R$ 108.024,70
1 Valor Mensal – 2ª T 06/10/22 a 03/11/22 R$ 6.852,25 R$ 6.395,43 23 R$ 147.094,90

Total – 2º Turno R$ 147.094,90
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 255.119,60

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
À AGE 
 
Sr. Diretor,
 
Ciente do prazo e demais termos do Despacho

AGE 0943788.
Considerando o alerta, deste subscritor,

via Despacho COINF 0945687.
Considerando que, desde sempre, este subscritor é

inapto para questões relativas a confecção de planilhas de
formação de preço, tendo requerido para tanto, na forma do
Despacho COINF  0907012, apoio e sua formalização, pela
necessidade de domínio técnico, com base no art. 20, §1º, da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017 - Normas de Contratação,
que endereçada pelo Despacho SPPAC  0908204.

Remeto, dentro do prazo, conforme determinado,
Termo de Referência 0953088; a destacar que seus anexos,
planilhas de formação de preço, carecem de competente
validação.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 01/10/2021, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0953112 e o código CRC 5116EB99.

0004573-45.2021.6.02.8000 0953112v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
Em havendo a apresentação do Termo de

Referência (0953088) com seus respectivos anexos e planilhas
de formação de preço, encaminhe-se os presentes autos à
comissão instituída pela Portaria Presidência de nº 260
(0904725) para a devida analise da documentação
apresentada.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 06/10/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955363 e o código CRC 0135A0A0.

0004573-45.2021.6.02.8000 0955363v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
À SPPAC,
 
Considerando que as planilhas relacionadas a esta

contratação já foram elaboradas pela unidade demandante,
remetemos os autos em atenção ao disposto no inciso IX,
artigo 67-A, da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 (0873677).

Art. 67-A À Seção de Preparação de
Pagamentos e Análise de Conformidade
compete:
(...)
IX - analisar os indicadores de qualificação
econômico-financeira das empresas licitantes
e os custos e composição de preços nos
procedimentos licitatórios que envolvam
terceirização de mão de obra;
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/10/2021, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955627 e o código CRC 57CF57C2.

0004573-45.2021.6.02.8000 0955627v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2021.
À AGE
Senhor Diretor,
 
No que diz respeito ao Termo de Referência apresentado,

sugiro a alteração do texto do item 23 - Vigência - para "O contrato
terá vigência de até o final do exercício de 2022".

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 07/10/2021, às 10:28, 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
0955744 e o código CRC 6AC2C018.

0004573-45.2021.6.02.8000 0955744v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
 
Senhor Secretário (c/c COFIN),
 
Apesar de o tipo de contratação veiculada no termo

de referência constante do evento 0944833 parecer ser de
mão-de-obra, o certo é que não são serviços de mão de obra
exclusiva nos moldes da IN nº 05/2017 e também não são
serviços de natureza continuada a merecer, portanto,
tratamento adequado ao tipo e à especificidade do objeto a ser
contratado.

Os serviços mencionados podem ter outra
configuração quanto à formatação de custos. As planilhas até
então adotadas, no formato sugerido pela COINF constantes
dos eventos 0953094 e 0953101 podem ser utilizadas de outra
forma, apenas para se conhecer item a item dos custos com a
eventual aplicação de mão de obra, entretanto, convertendo-
se tais custos, ao final, para homem/hora, que será a medida
de mensuração e pagamento pelos serviços contratados.

Os serviços se compõem de itens de serviços
técnicos profissionais na área de tecnologia da informação, a
abranger, especificamente, as atividades de controle de
armazemento de materiais permanentes e de consumo (urnas
eletrônicas e acessários), bem como serviços de
microinfomática, comunicação e transferência de dados em
pontos de transmissão remotos e nos locais de votação, para
dizer de forma simplificada a natureza dos serviços que se
pretende contratar para o pleito de 2022.

A proposição, portanto, é a de converter os
serviços em medida distinta daquela que até hoje vem sendo
adotado por esse tribunal. O foco passa a ser a natureza dos
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serviços a serem prestados e o custo por hora de tais
serviços, considerando-se o quantitativo de pessoal a ser
alocado pela empresa a ser contratada.

O foco estará nos serviços, enquanto que o
controle do cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias continuam existentes, mas de forma mais
simplificada, pelo controle das atestações e quitações
genéricas dos serviços.

Para isso, os serviços passam a ter a configuração
do termo de referência colacionado no evento: 0966328, que
considera toda a estrutura trazida pela termo de referência da
área técnica, mudando-se, entretanto, o foco do controle da
contratação pela gestão e fiscalização.

Assim, os serviços passarão a ser avaliados e
medidos, para fins de atestação, eventual aplicação de
penalidade, liquidação e pagamento, por homem/hora,
conforme cálculos e demonstrativos constantes dos
anexos 0966328 e  0975761:

Veja-se que a quantidade de homens/horas foi
calculada observando-se o número estimado de profissionais a
serem disponibilizados, a carga horária de trabalho e os dias
previstos de disponibilização dos profissionais pela empresa a
ser contratada.

Para a medição dos serviços, será necessária a
apresentação de relatório individual por profissional
disponibilizado pela empresa, tarefa que contará com o
acompanhamento da fiscalização e gestão contratuais, sendo
que a primeira será exercida pelas Chefias de Cartórios e a
segunda, pela gestão, utilizando-se o modelo constante do
anexo I do termo de referência (0966328), sendo que
quantidade de homens/horas calculada é fixa, considerando-se
as etapas previstas no termo de referência, inclusive dias de
compensação.

É imperioso destacar que, no termo de referência
utilizado como base do que consignado pela área técnica e
por esta Seção, não houve projeção de serviços
suplementares (projeção de serviços extraordinários, além dos
horários previamente estabelecidos), mas os compensando
com dias de folga, também incluídos nos custos contratuais.

Perceba-se que, analisando-se a composição de
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preços constante nas planilhas  0975761, considerando-se os
custos trazidos pela Convenção Coletiva utilizada como
referência,  foi possível a projeção dos gastos, considerando-
se os quantitativos lançados no termo de referência,
chegando a um valor estimado para a contratação para as
eleições de 2022 da ordem de R$ 283.334,27, já com
atualização monetária projetada da ordem de 9,0281%,  ad
referendum da Comissão Gestora responsável pela elaboração
do termo de referência e SEIC, tendo em vista as adequações
sugeridas por esta Seção, com texto destacado em azul no
termo de referência ora anexado e nas planilhas de preços, o
que se requer.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 18/11/2021, 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
0965245 e o código CRC 191B0E04.

0004573-45.2021.6.02.8000 0965245v1
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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

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para
atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste
Termo de Referência.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Necessidade da contratação

À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao
TRE e à restrita equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades
tais como preparação das urnas e computadores com os sistemas em
fase de teste; simulados de eleições para homologação dos sistemas;
preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de
produção; oficialização dos sistemas;levantamento da infraestrutura
dos locais de votação e de transmissão remota;registro das
informações levantadas; convocação, treinamento e apoio aos
mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição
de urnas que apresentarem problemas no dia da votação e
transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas após a votação.

Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que
este é alocado apenas, particularmente pela sua limitação
quantitativa, ao prédio-sede é natural que se busque, como forma de
salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela para
o momento tão particular e único que o das eleições.

2.2 Restrições Legais
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº
23.234/2010 é vedado a contratação de empresa que tenha entre
seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

2.3 Finalidade
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta
de votos nas seções eleitorais, diversas atividades técnicas deverão
ser desenvolvidas, com a consequente necessidade de mobilização de
um grande contingente de profissionais com conhecimentos na área
de informática.
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada
para a provisão dos técnicos tem sido fortemente defendida pelos
cartórios eleitorais em diversos expedientes.
 
Suas atividades serão:
� auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos
(impressoras, scanners, etc...);
� auxílio técnico para operação de microcomputadores;
� auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos
documentos,
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular
funcionamento das seções eleitorais;
� auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
� auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
� prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada
solução das dificuldades encontradas;
� acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de
votação e dos equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

2.4 Premissas de Perfil
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com
orientações básicas e/ou repassadas por meio de contato telefônico
com o suporte próprio de TI do Regional, como já refalado em
número reduzido.
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação
podem ser levantados a partir da convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo,

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021
Confira a autenticidade no endereço
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
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Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a
prestação dos serviços: Técnico em Informática - Jornada de 8h
diárias, para acompanhar a jornada normal de trabalho da Justiça
Eleitoral dentro do período eleitoral.

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão.
A contratação pretendida está alinhada com o planejamento
estratégico da Justiça Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a
legitimidade do processo eleitoral”,
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral,
especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos
estratégicos
�Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
�Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.

2.6 Parcelamento ou não da solução

A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global,
consoante contratações anteriores – Eleições 2022, visto os riscos
advindos da pulverização da responsabilidade de gestão dos serviços
de apoio da realização das eleições.

2.7 Resultados Pretendidos

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de
votação, de transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso
do processo de votação por meio do correto funcionamento das urnas
eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere
transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE.

3. Especificação dos serviços

Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas
seções eleitorais, cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto
em Maceió quanto no interior.

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e
os serviços serão realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de
Apoio Técnico, cartórios eleitorais, pontos de transmissão, galpão de
armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos
locais indicados  neste Termo de Referência.
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos
funcionários disponibilizados pela contratada a partir do  dia
seguinte ao término do treinamento.
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho
dar-se-á da seguinte forma:
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da
atuação do posto de trabalho);
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto
de trabalho).
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas
da contratada, inclusive quanto aos locais em que pretende contratar
tais profissionais.
3.6 Momentos:
 

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas:

– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno;

Ante-véspera das Eleições:

 – Data: 30/09/2022: 1º Turno;

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver;

Véspera das Eleições:

 – Data: 01/10/2022: 1º Turno;

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver;

Dia das Eleições:

– Data: 02/10/2022: 1º Turno;

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver;

Dias posteriores à eleição:

– Data: 03/10/2022: 1º Turno;

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver;

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno)
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- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno;

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver;

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022

� Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de
transmissão locais de votação e urnas: período destinado à recepção
de orientações próprias de Sistemas e rotinas informatizados
próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais
em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema para as Eleições, suporte de microinformática, suporte a
periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de
mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas
eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens
informatizados relativos ao pleito eleitoral.

�Antevéspera das Eleições : Reunião com os servidores da Justiça
Eleitoral na sede do Cartório ou em outro local previamente
determinado, a fim de serem informados acerca dos detalhes e dos
procedimentos finais relativos ao pleito.
� Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais,
supervisores de local de votação quanto às atividades de
recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos
materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos
ambientes de votação e instalação e teste de funcionamento prévio
das urnas eletrônicas e pontos de transmissão remotos.
� Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais,
Supervisores de Local de Votação, Auxiliares de Votação e Mesários,
embalagem e acompanhamento das atividades de remessa das urnas
eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de
armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.
� Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais
em relação aos levantamentos de ativos informatizados e urnas
eletrônicas, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de
locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as
Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de
microinformática, auxílio técnico em treinamento de mesários,
auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos
de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao
pleito eleitoral.
� Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias
posteriores à Eleição, correção de erro/falhas identificados, durante o
1º Turno, em equipamentos e rotinas informatizadas do processo
eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e equipamentos
informatizados para a execução do 2º Turno.
� Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) –
Semana da Eleição: tem a finalidade de na forma da atual legislação
trabalhista, de forma acordada, promover o deslocamento, na semana
das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), assegurando o
direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à
incidência de verbas extraordinárias.
 

4. Qualificação dos profissionais

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos
comprovados em operação de microcomputadores e, de preferência,
experiência em atividades de técnico de urna em pleitos eleitorais
anteriores.
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a
apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas
especializadas, instituições de ensino ou órgãos idôneos no âmbito
estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem
assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03
(três) anos de emissão.
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de
urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou
certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta
anterior, supri as exigências anteriores.
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos
de Informática.
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho
de filiados a partidos políticos, parentes até o 3º grau de candidatos,
estagiários ou afins, servidores ou empregados com vínculo com a
administração pública federal, estadual ou municipal, para a
prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das
Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do
Conselho Nacional de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas
da Lei, para este fim.

5. Locais de apresentação

� Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este
último se houver:
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado
durante a fase de seleção ou treinamento).
�Véspera e dia das Eleições:
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação,
conforme determinado pelo Contratante.
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6. Deslocamento

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional,
os postos de serviço contratados para outros locais distintos dos
indicados, em quaisquer Locais de Votação e municípios da área de
abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de
abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA
tal ocorrência e prover os meios de transporte.
 

NAT Área
Zonas Abrangidas

PA – Postos de
Atendimento

Maceió                                         I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)

6ª (Atalaia)

 

PA (Capela)

8ª (Pilar)

PA (Santa Luzia do
Norte)

15ª (Rio Largo)

26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)

22ª (Arapiraca)

29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos
Índios III

5ª (Viçosa)

10ª (Palmeira dos
Índios)

28ª (Quebrangulo)

45ª (Igaci)

31ª (Major Isidoro)

46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia IV

27ª (Mata Grande)

PA (Piranhas)

39ª (Água Branca)

40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do
Ipanema V

11ª (Pão de Açúcar)

19ª (Santana do
Ipanema)

PA (Olho Dágua das
Flores)

50ª (Maravilha)

51ª (São José da
Tapera)

União dos
Palmares VI

9ª (Murici)

16ª (São José da Laje)

PA (Colônia Leopoldina)

53ª (Joaquim Gomes)

21ª (União dos
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Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)

7ª (Coruripe)

 

PA (Junqueiro)

37ª (Porto Real do
Colégio)

PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de
Camaragibe)

14ª (Porto Calvo)

17ª (São Luis do
Quitunde)

PA (Maragogi)

33ª (Porto de Pedras)

PA (Matriz de
Camaragibe)

São Miguel dos
Campos IX

PA (Anadia)

34ª (Senador Teotônio
Vilela)

PA (Junqueiro)

18ª (São Miguel dos
Campos)

47ª (Campo Alegre)

48ª (Boca da Mata)

PA (Anadia)

PA (Limoeiro de Anadia)

10. Estratégia de Contratação
A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído
pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº
8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações, bem como pelos
Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de
21/12/2000.

11. Valor estimado
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy)
para o 2º turno, se houver.

12. Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio
serão cobertas com recursos do programa de trabalho Gestão do
Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, Elemento de Despesa
3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional,
O. Das Eleições 2022.
13. Obrigações da Contratada
São obrigações da empresa contratada:
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições
do Edital;
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado,
por meio de termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal
cabível;
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias
relativas à contratação;
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios
legais ao pessoal contratado;
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as
atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais;
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros
causados pelos empregados ou cooperados;
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e
identificação;
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para
cada empregado com a identificação da Empresa, do evento
“Eleições 2022”, nome,
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para
cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, de até quatro cores,
formato 100 X 150mm,
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido
para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos
treinamentos;
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte
posterior a seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em
tipo uniforme de letras e números em dimensão que ocupe pelo
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menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua
aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser
fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-
AL, em razão de incompatibilidades funcionais ou de certificação;
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e
treinamento,conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de
Logística;
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de
serviços de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09,
de 18-10 e 06-12-2005,respectivamente, do Conselho Nacional de
Justiça;
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de
pagamento das obrigações trabalhistas com seus contratados, com
declaração expressa de seus profissionais disponibilizados de
quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou
unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;
o)excluído
p)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão
mínima de 05 (cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02
(dois) sacos plásticos por contratados por dia e 01 (um) marcador
permanente por contratado; para sua proteção individual e correto
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de
COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto
manuseio e descarte dos itens;
q)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em
gel 70°INPM por contratado;
r)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas
de higiene e de prevenção de contágio para o COVID-19;

14. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista
no Edital;
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do material;
14.5. Fiscalizar a execução do contrato;

15. Pagamento
15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100%
(cem porcento) do valor total do contrato por turno, após a realização
da eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados da apresentação
de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que
trata o anexo IV, certidões negativas federais ( FGTS/CEF, RFB/PFN
e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do
contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do
anexo I, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e
pagamento.
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito
de emissão de notas fiscais;
15.3. Não será admitido pagamento antecipado;
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções
tributárias determinadas pela legislação fiscal;
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção, para que não incida a
retenção na forma acima.
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no
prazo de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes
documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços prestados
(conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na
forma do anexo ,declarações de não incidência de tributos (se
aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que
julgar importantes à atestação dos serviços.
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de
cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente
prestados, comprovados e atestados.
15.8.excluído, por repetir o item 15.1.
15.9. Deverão constar os dados completos da conta bancária para
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da
contratação.
15.10. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o
fato será previamente comunicado pelo fiscal do contrato à
Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo
de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao
do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por
CNPJ diverso,a comprovação fiscal poderá ser exigida para o
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a
legislação.
15.11. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota
fiscal) declaração original assinada pelo titular responsável,
fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não
apresentação de declaração será automaticamente entendida como
situação normal de retenção tributária.
15.12. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após
autorização. Valores devidos pela contratada que não forem objeto de
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glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União
(conforme edital).
15.13. A contratada observará a legislação municipal do local de
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão
de nota fiscal, se for o caso.
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento
antecipado.
15.14. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS
sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a
contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e
prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do
município competente.
15.15. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não
previstos na contratação, não passíveis de aditamento contratual
tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela empresa,
análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado.
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela
gestão/fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo
TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos
incidentes, se houver.
 
16. Gestão e Fiscalização Contratual
Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições:
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o
cumprimento do Edital;
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos
funcionários ou cooperados da empresa contratada;
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não
qualificados ou com incompatibilidades funcionais;
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de
cláusula contratual;
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de
cláusula contratual;
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica,
desde que atendidas as obrigações contratuais;
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a
autorização de pagamentos.
17. Garantia Contratual
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá
prestar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor integral do
contrato.
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de
revisão pela unidade competente
18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado
pelo piso da pertinente convenção coletiva de trabalho para a
categoria: Técnico de
Informática – Jornada de 8 horas diárias,com base nas planilhas
auxiliares, na forma dos anexos II e II.1,  com necessária conversão
dos serviços em homem/hora (Anexo III);
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per
si, de empresa a empresa. As planilhas de custos para formulação de
propostas dos licitantes devem ser as mesmas sugeridas pela
unidade competente do TRE;
 
19. Formulação da Proposta de Preço

 

As propostas de preços das empresas participantes deverão ser
formuladas considerando os seguintes itens:
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;
2. A descrição completa dos serviços ofertados;
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas
necessárias a prestação contratual, inclusive as incidências de ordem
tributárias,previdenciárias e trabalhistas.

 

5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a
composição dos preços formulados na proposta, a ser preenchida
conforme modelos previstos nos Anexo ....

20. Formação de Preços
Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em
consonância com os Anexos a seguir relacionados, considerando-se a
legislação vigente.
Anexo II – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto e
Cálculo de Custo de homem/hora
Anexo II.1 – Planilha de Treinamento;
Anexo III – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta
de Preços;
Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá
conforme planilha auxiliar própria.
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para
que os Apoios Técnicos da contratada tomem conhecimento dos
sistemas informatizados,tecnologias e procedimentos que serão
utilizados nas eleições.
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha
auxiliar constante do anexo II.1, que demonstrará a formação dos
seguintes itens de custos e preços, ao final incorporado ao preço
de homem/hora _ ANEXO II:
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;

Termo de Referência SPPAC 0966328         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 119



2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”
2.4. Valor por “Transporte municipal”;
2.5. Valor por “Refeição”; e
2.6. Valor por “técnico treinado”.
 

21. Sanções Contratuais
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas,
aplicar outras mais severas;

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação de serviços, na forma dos item 22, por ocorrência, sendo
considerada como tal o atraso de até duas horas do ínicio das atividades previstas;

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do ínicio
das atividades previstas;

21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos
homens-horas, por local de prestação dos serviços, na forma dos item 22, por
ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a
6 (seis) do ínicio das atividades previstas;

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo
esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o
total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação
dos serviços;

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 5 (cinco) anos;
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, quando a inexecução contratual causar
transtornos à realização do pleito eleitoral;
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme
o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa;
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada,
assegurando-lhe ampla defesa;
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia
prestada, além da perda total desta, responderá o contratado pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
 
22. Distribuição e quantificação dos técnicos
 

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió 05

Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02

Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02

Penedo 02

Porto Calvo 02

São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02

Total 23

23. Vigência
O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2022.

24. Qualificações:

Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante
fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da
presente licitação;
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através de certidões ou atestados de serviços similares de
complexidade logística, qualificação de mão de obra e operacional
equivalente ou superior.

Financeiras:
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido
para a contratação;
b ) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata
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expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90
(noventa dias) da data de abertura do certame;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta que tenham
minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG,
Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um).

 

ANEXO I

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE TI NOS
LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS

ELEIÇÕES  2022

 

NAT/ZE:_____________________________________________________________________________________________________

MUNICÍPIO:__________________________________________________________________________________________________

DATA:_______________________________________________________________________________________________________

Horário de Trabalho Esperado:______________________Registrado:
______________________________________________

Quantidade de Horas
Trabalhadas:_____________________________________________________________________________

Descrição suscinta dos serviços
executados:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Nome do Profissional de 
TI__________________________________________________________________________________

RG:________________________________________________CPF:______________________________________________________

Telefone:_____________________________________________________________________________________________________

Assinatura do
Profissional:___________________________________________________________________________________

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de
Cartório:_________________________________________________________________

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de
Cartório:__________________________________________________________

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos.

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho.

*******************************************************************************************

ANEXO II   
         

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO   
(Valores mensais)   
         
Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000   
Licitação nº: ___ / 2022   
         
Dia ___/___/___ às ___h___mim   
         
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)   
         
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)    
Município/UF    
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022   

Sindicato da categoria
Técnico em
Informática – 8
horas

  

         
Identificação do serviço   
         

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A
CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

  

Posto de Serviço Posto 1   
         
Tipo da contratação:    
(       )
Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT    

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      
(       ) Trabalho por prazo
determinado (Lei
9.601/98)        

         
Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real   (       ) Lucro

Presumido    
         
MÃO DE OBRA   
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Mão de obra vinculada à execução contratual   
         

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
REFERENTE À MÃO DE OBRA   

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)    
2 Salário normativo da categoria profissional    

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Técnico em
Informática – 8
horas

  

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)    
         
REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________   
         
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO   
         
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO   

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Total
(R$)   

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  
B Outros (especificar):      
Total    
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$

0,00  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   
A INSS    
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO    
         
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO   
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR

(R$)   
A Salário-base     
B Adicional de periculosidade     
C Adicional de insalubridade     
D Outros (especificar):     
TOTAL DA REMUNERAÇÃO    
         
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS   
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)   
A Transporte    
A.1 Desconto do Vale

Transporte        
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)    
C Assistência médica e familiar    
D Auxílio-Creche    
E Seguro de vida, invalidez e funeral    
F Outros (especificar) – Assiduidade    
TOTAL    
         
MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS   
3. INSUMOS DIVERSOS    
A Uniformes (Crachá e Camiseta)    
B Álcool em gel 70° INPM    
C Máscaras Descartáveis    
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo)    
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1    
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS    
         
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições   
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições %    
A INSS 0,00%    
B SESI ou SESC 1,50%    
C SENAI ou SENAC 1,00%    
D INCRA 0,20%    
E Salário-educação 2,50%    
F FGTS 8,00%    
G Seguro acidente do trabalho 3,00%    
H SEBRAE 0,60%    
TOTAL  16,80%    
         
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)   

A 13º (décimo terceiro) salário    

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º
(décimo terceiro) salário    

TOTAL    
         
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade    
A Afastamento maternidade    
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre

afastamento maternidade    

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade    

TOTAL    
         
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)   
A Aviso-prévio indenizado    
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado    
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio

indenizado    
 C.1 – FGTS (40%)    
 C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019    
D Aviso-prévio trabalhado    
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio

trabalhado    

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho    
 F.1 – FGTS (40%)    
 F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019    
TOTAL    
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Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente    
A Férias e terço constitucional de férias    
B Ausência por doença    
C Licença-paternidade    
D Ausências legais    
E Ausência por acidente de trabalho    
F Outros (especificar)    
Subtotal    
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição

do profissional ausente    
TOTAL    
         
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)   
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições    
4.2 13º (décimo terceiro) salário    
4.3 Afastamento maternidade    
4.4 Custo para rescisão    
4.5 Custo de reposição do profissional ausente    
TOTAL    
         
MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO      
         
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO %    
A Custos indiretos     
B Lucro     
C Tributos     
C.1 Tributos federais     
 PIS     
 COFINS     
 INSS     
C.2 Tributos estaduais (ICMS)     
C.2 Tributos municipais (ISS)     
TOTAL    
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 +
Módulo 4)   
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 +
“custos indiretos”)   
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento   
         

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO      
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)    
A Módulo 1 – Composição da remuneração    
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários    
C Módulo 3 – Insumos diversos    
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas    
Subtotal (A+B+C+D)    
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro    
VALOR TOTAL    

 

********************************************************************************************************************************************************

Anexo II.1

    
PLANILHA DE TREINAMENTO
    
Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI
    
 Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1   
2. Ambientes do treinamento 1   
3. Transporte intermunicipal 25   
4. Transporte municipal 5   
5. Refeição 1   
6. Alunos 23   
Sub Total  
Total  
Custo Unitário do Treinamento_ Transf. para a letra
"E", MÓDULO III do anexo II.    
    
MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento
Descrição Qtde. Unitário Total
Auxiliar de RH 1   
    
    
Total  
    
2. Ambientes do treinamento
Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1   
Mesas computadores 4   
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4   
Carteiras e Cadeiras 30   
Sistema de Som Ambiente 1   
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1   
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1   
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e
Apontador a Laser 1   
Total  
    
3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total
Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25   
    
    
Total  
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4. Transporte municipal
Descrição Qtde.   
Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5   
Total  
    
5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total
Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da
convenção 1   
    
    
Total  
    
6. Alunos
Descrição Qtde.   
Manuais 23   
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30   
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30   
Garrafa Água 1   
Total  

******************************************************************************************************************************************************

ANEXO III  
          

RESUMO DAS PLANILHAS DE CUSTOS HOMEM/HORA E PROPOSTA DE PREÇOS  

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor proporcional Quantitativo de
funcionários Valor Total  

Apoio
Técnico
de TI

1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a
06/10/22   23   

  
Total – 1º Turno   
1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a

03/11/22   23   
  
Total – 2º Turno   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA   
          
   PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA   
    QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno   
     Homens/hora Horas Homens/Horas   
   Maceió 5 880 224 1120  
   Arapiraca 4 704 224 896  
   Palmeira dos Índios 2 352 224 448  
   Delmiro Gouveia 2 352 224 448  
   União dos Palmares 2 352 224 448  
   Penedo 2 352 224 448  
   Porto Calvo 2 352 224 448  
   São Miguel dos Campos 2 352 224 448  
   Santana do Ipanema 2 352 224 448  
   Total 23 4048 224 5152  
          
   RESUMO   

   Custo da Proposta em HomeM/Hora Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno   

   1º Turno  4048     
   2º Turno  5152     
   Total       
          
          
          
          

1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso:

2. A descrição completa dos serviços ofertados:

3. Prazo de validade da proposta:

4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e trabalhistas:

 
 

******************************************************************************************************************************************************

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIÁRIAS

 

 

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro
(a), inscrito (a) no RG sob nº __________

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, que a

empresa:______________________________________________________________cumpriu as
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as
atividades microinformática e suporte em TI

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022.

 

____________________________________, ___ de ___________de 2022.
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____________________________________, ___ de ___________de 2022.

 

NOME:__________________________________________________________

ASSINATURA:____________________________________________________

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 18/11/2021, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966328 e o código CRC E61410A8.

0004573-45.2021.6.02.8000 0966328v28
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(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1
2
3
4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)
A R$ 0,00 0,00
B

R$ 0,00
Percentual

A

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
Município/UF
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022

ANEXO II
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000
Licitação nº: ___ / 2022

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

MÃO DE OBRA

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas
Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA
Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
Salário normativo da categoria profissional R$ 3.297,50

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Valor dos serviços
Outros (especificar):

Total
TOTAL DA REMUNERAÇÃO
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1. DADOS VALOR (R$)
A R$ 3.297,50 3.297,50
B
C
D

R$ 3.297,50

VALOR (R$)
A R$ 174,20

A.1 Desconto do Vale Transporte -R$ 174,20
B R$ 455,40
C
D
E
F

R$ 455,40

VALOR (R$)
A R$ 44,00
B R$ 5,48
C R$ 124,50
D R$ 30,36
E R$ 128,42

R$ 332,76

4.1. % VALOR (R$)
A 0,00% R$ 0,00
B 1,50% R$ 49,46
C 1,00% R$ 32,98
D 0,20% R$ 6,60
E 2,50% R$ 82,44
F 8,00% R$ 263,80
G 3,00% R$ 98,93
H 0,60% R$ 19,79

16,80% R$ 553,98

VALOR (R$)

A R$ 274,79

B R$ 46,17
R$ 320,96

VALOR (R$)
A R$ 2,44

B R$ 0,41

B.1 R$ 4,00

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Salário-base

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)
Assistência médica e familiar
Auxílio-Creche
Seguro de vida, invalidez e funeral
Outros (especificar) – Assiduidade

Adicional de periculosidade
Adicional de insalubridade
Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

Outros (marcador permanente e sacos de lixo)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
INSS

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS
3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)
Álcool em gel 70° INPM
Máscaras Descartáveis

SEBRAE
TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário

TOTAL

SESI ou SESC
SENAI ou SENAC
INCRA
Salário-educação
FGTS
Seguro acidente do trabalho

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade
Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1
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R$ 6,85

VALOR (R$)
A R$ 0,00
B R$ 0,00
C R$ 69,32

R$ 69,32
R$ 0,00

D R$ 3,21

E R$ 0,54

F R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 73,07

VALOR (R$)
A R$ 366,39
B R$ 27,48
C R$ 0,69
D R$ 9,16
E R$ 10,99
F

R$ 414,71

G R$ 69,67
R$ 484,38

VALOR (R$)
4.1 R$ 553,98
4.2 R$ 320,96
4.3 R$ 6,85
4.4 R$ 73,07
4.5 R$ 484,38

R$ 1.439,23

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)
A 5,00% R$ 276,24
B 5,00% R$ 290,06
C 10,15%
C.1

0,65% R$ 44,07
3,00% R$ 203,38
4,50% R$ 305,07

C.2
C.2 2,00% R$ 135,59

R$ 1.254,40

Aviso-prévio indenizado
Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado
Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado
C.1 – FGTS (40%)
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019
Aviso-prévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão

Férias e terço constitucional de férias
Ausência por doença
Licença-paternidade
Ausências legais
Ausência por acidente de trabalho
Outros (especificar)

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Afastamento maternidade
Custo para rescisão
Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Subtotal
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

INSS
Tributos estaduais (ICMS)
Tributos municipais (ISS)

TOTAL
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Custos indiretos
Lucro
Tributos
Tributos federais
PIS
COFINS

13º (décimo terceiro) salário
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QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
 (R$)

A R$ 3.297,50
B R$ 455,40
C R$ 332,76
D R$ 1.439,23

E R$ 1.254,40
R$ 6.779,29

Subtotal (A+B+C+D)
Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração
Módulo 2 – Benefícios mensais e diários
Módulo 3 – Insumos diversos
Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas
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Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 1.188,88 R$ 1.188,88
2. Ambientes do treinamento 1 481,52 R$ 481,52
3. Transporte intermunicipal 25 15,12 R$ 378,00
4. Transporte municipal 5 6,70 R$ 33,50
5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00
6. Alunos 23 23,86 R$ 548,88

R$ 2.653,78
R$ 2.953,57

Custo Unitário do Treinamento R$ 128,42

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.188,88 1.188,88 

1.188,88 

Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 481,52 481,52 
Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 0,00 - 

481,52 

Descrição Qtde. Unitário Total
Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 15,12 378,00 

Descrição Qtde. Unitário Total
Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 6,70 33,50 

33,50 

Descrição Qtde. Unitário Total
Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1 R$ 23,00 23,00 

Descrição Qtde. Unitário Total
Manuais 23 R$ 11,08 254,82 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 6,22 R$ 186,60
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,18 R$ 95,46
Garrafa Água 1 R$ 12,00 R$ 12,00

R$ 548,88

3. Transporte intermunicipal

Anexo II.1

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Sub Total
Total

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento

Total

2. Ambientes do treinamento

Total

Total

Total

4. Transporte municipal

Total

5. Refeição

Total

6. Alunos
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Serviço Subitem Descrição Período
Valor 

Mensal
Valor 

proporcional
Quantitativo de 

funcionários
Valor Total

1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 06/10/22 R$ 6.779,29 R$ 4.971,48 23 R$ 114.343,99

R$ 114.343,99

1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 03/11/22 R$ 6.779,29 R$ 6.327,34 23 R$ 145.528,71

R$ 145.528,71
R$ 259.872,70

QTD. TÉC.
Homens/horaHoras Homens/Horas

Maceió 5 880 224 1120
Arapiraca 4 704 224 896
Palmeira dos Índios 2 352 224 448
Delmiro Gouveia 2 352 224 448
União dos Palmares 2 352 224 448
Penedo 2 352 224 448
Porto Calvo 2 352 224 448
São Miguel dos Campos 2 352 224 448
Santana do Ipanema 2 352 224 448
Total 23 4048 224 5152

Quant. 
H/H

Valor H/H
Valor do 

Turno
1º Turno 4048 R$ 28,25 R$ 114.343,99
2º Turno 5152 R$ 28,25 R$ 145.528,71
Total R$ 259.872,70

ANEXO III

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM Apoio 
Técnico de 

TI

Total – 1º Turno

Total – 2º Turno

Custo da Proposta em Homem/Hora

1º Turno 2º Turno

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA

RESUMO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA
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IPCA ACUMULADO 12 MESES (nov-
2020 a out-2021 - PARA 2022

0,090281 R$ 23.461,57

Total Final para 2022 R$ 283.334,27

Obs:     1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 03-10-2022 =(22 dias) multiplicada 

por 8 horas diárias de traballho
             2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022.

             3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e 
domingos

* IPCA calculado com base no DR.CALC. Em 9,0281%
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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.
Em atenção ao Despacho 0965245, mediante o qual

o Sr. Chefe da SPPAC, após detida análise, apresenta novo
formato para o termo de referência em que se busca a
contratação de apoio técnico de TI para as próximas eleições,
inclusive no que respeita ao levantamento dos custos do
futuro contrato, remeto os autos ao Sr. Coordenador da
COINF, gestor designado, para referendar o Termo de
Referência SPPAC 0965245, e à SEIC, para ratificar,
considerando as atribuições da Unidade, o valor estimado
para a contratação, nos termos e condições assinalados pela
SPPAC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2021, às 22:53, 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
0975791 e o código CRC 4DEA055A.

0004573-45.2021.6.02.8000 0975791v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À GSAD,
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD - 0975791,

como integrante da Comissão que tem como atribuição a
elaboração das planilhas de composição de custos e formação
de preços de contratações relacionadas às Eleições
2020, estabelecida pela Portaria Presidência de nº 260
(0904725), ratifico o valor estimado para a contratação, nos
termos e condições assinalados pela SPPAC
(0965245 e 0975761)

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/11/2021, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0976261 e o código CRC E15C10BE.

0004573-45.2021.6.02.8000 0976261v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0975791, conforme

demandado, referendo o Termo de Referência
SPPAC 0965245.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/11/2021, às 14:18, 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
0980399 e o código CRC 3DEC26FF.

0004573-45.2021.6.02.8000 0980399v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
Após ciência e anuência do Getsor (doc. 0980399)

com o novo formato da contratação apresentado pela SPPAC
(doc . 0966328), e da SEIC (doc. 0976261), com o preço
estimado também pela SPPAC (doc. 0975761), remeto os autos
à COFIN, para pronunciamento quanto à compatbilidade do
valor assinalado (de R$ 283.334,27, já com atualização
monetária projetada da ordem de 9,0281%, doc. 0965245) com
a programação constante da POA 2022 para as despesas de
Pleitos Eleitorais.

Em paralelo, devolvo os autos à COINF, para
consolidar o Termo de Referência, considerando o formato
aprovado.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2021, às 23:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980864 e o código CRC CB731777.

0004573-45.2021.6.02.8000 0980864v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0980864).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/11/2021, às 08:35, 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
0980883 e o código CRC 0C6E3371.

0004573-45.2021.6.02.8000 0980883v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
À SAD
(Em paralelo à COFIN)
 
Sr. Secretário e Sr. Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0980864, entendo

oportuno repisar registro feito nos autos do Procedimento SEI
n] 0013147-91.2020.6.02.8000 que versa sobre o orçamento
do pleito de 2022, via Despacho COINF 0980420. A saber:

 
"Desta forma, considerando dos autos do
Procedimento SEI nº 0004573-
45.2021.6.02.8000, o teor do Despacho
SPPAC 0965245, com o "valor estimado para a
contratação para as eleições de 2022 da ordem
de R$ 283.334,27, já com atualização
monetária projetada da ordem de
9,0281%", cumpre-me informar que, a priori,
serão insuficientes os valores programados na
versão final da PLOA 2022 de Pleitos
Eleitorais (doc. 0940476) da ordem de R$
213.100,00."
 

No aguardo, smj,  de orientações e/ou definições da
CPPE ou unidade competente quanto ao procedimento a ser
adotado.

 
Respeitosamente.
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Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 30/11/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980947 e o código CRC D8F5E5DC.

0004573-45.2021.6.02.8000 0980947v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2021.
À COINF
 
Senhor Coordenador, 
 
O feito foi encaminhado a essa Unidade nos termos

do Despacho GSAD 0980864, para consolidar o termo de
referência, isto é, incorporar ao texto as considerações da
SPPAC (doc. 0966328), posto que, embora referendado, o
texto tem formato de esboço (vide, a propósito o item 15.8).

A questão orçamentária indicada no referido
despacho foi direcionada à COFIN que, por sua vez, a
encaminhou a SGO (doc. 0980883).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/11/2021, 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
0980967 e o código CRC 78DF13E3.

0004573-45.2021.6.02.8000 0980967v1
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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

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para
atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste
Termo de Referência.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Necessidade da contratação

À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao
TRE e à restrita equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades
tais como preparação das urnas e computadores com os sistemas em
fase de teste; simulados de eleições para homologação dos sistemas;
preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de
produção; oficialização dos sistemas;levantamento da infraestrutura
dos locais de votação e de transmissão remota;registro das
informações levantadas; convocação, treinamento e apoio aos
mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição
de urnas que apresentarem problemas no dia da votação e
transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas após a votação.

Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que
este é alocado apenas, particularmente pela sua limitação
quantitativa, ao prédio-sede é natural que se busque, como forma de
salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela para
o momento tão particular e único que o das eleições.

2.2 Restrições Legais
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº
23.234/2010 é vedado a contratação de empresa que tenha entre
seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

2.3 Finalidade
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta
de votos nas seções eleitorais, diversas atividades técnicas deverão
ser desenvolvidas, com a consequente necessidade de mobilização de
um grande contingente de profissionais com conhecimentos na área
de informática.
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada
para a provisão dos técnicos tem sido fortemente defendida pelos
cartórios eleitorais em diversos expedientes.
 
Suas atividades serão:
� auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos
(impressoras, scanners, etc...);
� auxílio técnico para operação de microcomputadores;
� auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos
documentos,
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular
funcionamento das seções eleitorais;
� auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
� auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
� prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada
solução das dificuldades encontradas;
� acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de
votação e dos equipamentos de votação às Juntas Eleitorais.

2.4 Premissas de Perfil
O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com
orientações básicas e/ou repassadas por meio de contato telefônico
com o suporte próprio de TI do Regional, como já refalado em
número reduzido.
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação
podem ser levantados a partir da convenção coletiva de trabalho
abaixo discriminada, disponível em
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo,

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021
Confira a autenticidade no endereço
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
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Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a
prestação dos serviços: Técnico em Informática - Jornada de 8h
diárias, para acompanhar a jornada normal de trabalho da Justiça
Eleitoral dentro do período eleitoral.

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão.
A contratação pretendida está alinhada com o planejamento
estratégico da Justiça Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a
legitimidade do processo eleitoral”,
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral,
especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos
estratégicos
�Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
�Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.

2.6 Parcelamento ou não da solução

A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global,
consoante contratações anteriores – Eleições 2022, visto os riscos
advindos da pulverização da responsabilidade de gestão dos serviços
de apoio da realização das eleições.

2.7 Resultados Pretendidos

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de
votação, de transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso
do processo de votação por meio do correto funcionamento das urnas
eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere
transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE.

3. Especificação dos serviços

Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas
seções eleitorais, cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto
em Maceió quanto no interior.

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e
os serviços serão realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de
Apoio Técnico, cartórios eleitorais, pontos de transmissão, galpão de
armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos
locais indicados  neste Termo de Referência.
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos
funcionários disponibilizados pela contratada a partir do  dia
seguinte ao término do treinamento.
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho
dar-se-á da seguinte forma:
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da
atuação do posto de trabalho);
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto
de trabalho).
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas
da contratada, inclusive quanto aos locais em que pretende contratar
tais profissionais.
3.6 Momentos:
 

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas:

– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno;

Ante-véspera das Eleições:

 – Data: 30/09/2022: 1º Turno;

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver;

Véspera das Eleições:

 – Data: 01/10/2022: 1º Turno;

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver;

Dia das Eleições:

– Data: 02/10/2022: 1º Turno;

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver;

Dias posteriores à eleição:

– Data: 03/10/2022: 1º Turno;

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver;

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno)
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- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno;

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver;

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022

� Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de
transmissão locais de votação e urnas: período destinado à recepção
de orientações próprias de Sistemas e rotinas informatizados
próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais
em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de
Sistema para as Eleições, suporte de microinformática, suporte a
periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de
mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas
eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens
informatizados relativos ao pleito eleitoral.

�Antevéspera das Eleições : Reunião com os servidores da Justiça
Eleitoral na sede do Cartório ou em outro local previamente
determinado, a fim de serem informados acerca dos detalhes e dos
procedimentos finais relativos ao pleito.
� Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais,
supervisores de local de votação quanto às atividades de
recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, dos
materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos
ambientes de votação e instalação e teste de funcionamento prévio
das urnas eletrônicas e pontos de transmissão remotos.
� Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais,
Supervisores de Local de Votação, Auxiliares de Votação e Mesários,
embalagem e acompanhamento das atividades de remessa das urnas
eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de
armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.
� Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais
em relação aos levantamentos de ativos informatizados e urnas
eletrônicas, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de
locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as
Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de
microinformática, auxílio técnico em treinamento de mesários,
auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos
de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao
pleito eleitoral.
� Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias
posteriores à Eleição, correção de erro/falhas identificados, durante o
1º Turno, em equipamentos e rotinas informatizadas do processo
eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e equipamentos
informatizados para a execução do 2º Turno.
� Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) –
Semana da Eleição: tem a finalidade de na forma da atual legislação
trabalhista, de forma acordada, promover o deslocamento, na semana
das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), assegurando o
direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à
incidência de verbas extraordinárias.
 

4. Qualificação dos profissionais

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos
comprovados em operação de microcomputadores e, de preferência,
experiência em atividades de técnico de urna em pleitos eleitorais
anteriores.
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a
apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas
especializadas, instituições de ensino ou órgãos idôneos no âmbito
estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem
assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03
(três) anos de emissão.
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de
urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou
certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta
anterior, supri as exigências anteriores.
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos
de Informática.
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho
de filiados a partidos políticos, parentes até o 3º grau de candidatos,
estagiários ou afins, servidores ou empregados com vínculo com a
administração pública federal, estadual ou municipal, para a
prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das
Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do
Conselho Nacional de Justiça, sendo exigida declaração, sob as penas
da Lei, para este fim.

5. Locais de apresentação

� Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este
último se houver:
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado
durante a fase de seleção ou treinamento).
�Véspera e dia das Eleições:
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação,
conforme determinado pelo Contratante.
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6. Deslocamento

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional,
os postos de serviço contratados para outros locais distintos dos
indicados, em quaisquer Locais de Votação e municípios da área de
abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de
abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA
tal ocorrência e prover os meios de transporte.
 

NAT Área
Zonas Abrangidas

PA – Postos de
Atendimento

Maceió                                         I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)

6ª (Atalaia)

 

PA (Capela)

8ª (Pilar)

PA (Santa Luzia do
Norte)

15ª (Rio Largo)

26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)

22ª (Arapiraca)

29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos
Índios III

5ª (Viçosa)

10ª (Palmeira dos
Índios)

28ª (Quebrangulo)

45ª (Igaci)

31ª (Major Isidoro)

46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia IV

27ª (Mata Grande)

PA (Piranhas)

39ª (Água Branca)

40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do
Ipanema V

11ª (Pão de Açúcar)

19ª (Santana do
Ipanema)

PA (Olho Dágua das
Flores)

50ª (Maravilha)

51ª (São José da
Tapera)

União dos
Palmares VI

9ª (Murici)

16ª (São José da Laje)

PA (Colônia Leopoldina)

53ª (Joaquim Gomes)

21ª (União dos
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Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)

7ª (Coruripe)

 

PA (Junqueiro)

37ª (Porto Real do
Colégio)

PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de
Camaragibe)

14ª (Porto Calvo)

17ª (São Luis do
Quitunde)

PA (Maragogi)

33ª (Porto de Pedras)

PA (Matriz de
Camaragibe)

São Miguel dos
Campos IX

PA (Anadia)

34ª (Senador Teotônio
Vilela)

PA (Junqueiro)

18ª (São Miguel dos
Campos)

47ª (Campo Alegre)

48ª (Boca da Mata)

PA (Anadia)

PA (Limoeiro de Anadia)

10. Estratégia de Contratação
A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído
pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº
8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações, bem como pelos
Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de
21/12/2000.

11. Valor estimado
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy)
para o 2º turno, se houver.

12. Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio
serão cobertas com recursos do programa de trabalho Gestão do
Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, Elemento de Despesa
3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional,
O. Das Eleições 2022.
13. Obrigações da Contratada
São obrigações da empresa contratada:
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições
do Edital;
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado,
por meio de termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal
cabível;
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias
relativas à contratação;
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios
legais ao pessoal contratado;
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as
atividades de seleção, contratação e deslocamento dos profissionais;
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros
causados pelos empregados ou cooperados;
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e
identificação;
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para
cada empregado com a identificação da Empresa, do evento
“Eleições 2022”, nome,
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para
cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, de até quatro cores,
formato 100 X 150mm,
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido
para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos
treinamentos;
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte
posterior a seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em
tipo uniforme de letras e números em dimensão que ocupe pelo
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menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua
aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser
fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado;
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-
AL, em razão de incompatibilidades funcionais ou de certificação;
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e
treinamento,conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de
Logística;
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de
serviços de que atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09,
de 18-10 e 06-12-2005,respectivamente, do Conselho Nacional de
Justiça;
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de
pagamento das obrigações trabalhistas com seus contratados, com
declaração expressa de seus profissionais disponibilizados de
quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou
unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão
mínima de 05 (cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02
(dois) sacos plásticos por contratados por dia e 01 (um) marcador
permanente por contratado; para sua proteção individual e correto
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de
COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto
manuseio e descarte dos itens;
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em
gel 70°INPM por contratado;
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas
de higiene e de prevenção de contágio para o COVID-19;

14. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da
contratada para os atos de execução do contrato;
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao
cumprimento das prestações contratuais da empresa contratada;
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista
no Edital;
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no
fornecimento do material;
14.5. Fiscalizar a execução do contrato;

15. Pagamento
15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100%
(cem porcento) do valor total do contrato por turno, após a realização
da eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados da apresentação
de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que
trata o anexo IV, certidões negativas federais ( FGTS/CEF, RFB/PFN
e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do
contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do
anexo I, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e
pagamento.
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito
de emissão de notas fiscais;
15.3. Não será admitido pagamento antecipado;
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções
tributárias determinadas pela legislação fiscal;
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção, para que não incida a
retenção na forma acima.
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no
prazo de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes
documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços prestados
(conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na
forma do anexo ,declarações de não incidência de tributos (se
aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que
julgar importantes à atestação dos serviços.
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de
cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente
prestados, comprovados e atestados.
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da
contratação.
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o
fato será previamente comunicado pelo fiscal do contrato à
Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo
de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao
do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por
CNPJ diverso,a comprovação fiscal poderá ser exigida para o
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a
legislação.
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota
fiscal) declaração original assinada pelo titular responsável,
fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não
apresentação de declaração será automaticamente entendida como
situação normal de retenção tributária.
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após
autorização. Valores devidos pela contratada que não forem objeto de
glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União
(conforme edital).
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15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão
de nota fiscal, se for o caso.
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento
antecipado.
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS
sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a
contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e
prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do
município competente.
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não
previstos na contratação, não passíveis de aditamento contratual
tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela empresa,
análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado.
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela
gestão/fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo
TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos
incidentes, se houver.
 
16. Gestão e Fiscalização Contratual
Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições:
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o
cumprimento do Edital;
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos
funcionários ou cooperados da empresa contratada;
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não
qualificados ou com incompatibilidades funcionais;
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de
cláusula contratual;
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de
cláusula contratual;
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica,
desde que atendidas as obrigações contratuais;
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a
autorização de pagamentos.
17. Garantia Contratual
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá
prestar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor integral do
contrato.
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de
revisão pela unidade competente
18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado
pelo piso da pertinente convenção coletiva de trabalho para a
categoria: Técnico de
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas
auxiliares, na forma dos anexos II e II.1,  com necessária conversão
dos serviços em homem/hora (Anexo III);
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per
si, de empresa a empresa. As planilhas de custos para formulação de
propostas dos licitantes devem ser as mesmas sugeridas pela
unidade competente do TRE;
 
19. Formulação da Proposta de Preço

 

As propostas de preços das empresas participantes deverão ser
formuladas considerando os seguintes itens:
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;
2. A descrição completa dos serviços ofertados;
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas
necessárias a prestação contratual, inclusive as incidências de ordem
tributárias,previdenciárias e trabalhistas.

 

5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a
composição dos preços formulados na proposta, a ser preenchida
conforme modelos previstos nos Anexo ....

20. Formação de Preços
Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em
consonância com os Anexos a seguir relacionados, considerando-se a
legislação vigente.
Anexo II – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto e
Cálculo de Custo de homem/hora
Anexo II.1 – Planilha de Treinamento;
Anexo III – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta
de Preços;
Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá
conforme planilha auxiliar própria.
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para
que os Apoios Técnicos da contratada tomem conhecimento dos
sistemas informatizados,tecnologias e procedimentos que serão
utilizados nas eleições.
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha
auxiliar constante do anexo II.1, que demonstrará a formação dos
seguintes itens de custos e preços, ao final incorporado ao preço
de homem/hora _ ANEXO II:
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”
2.4. Valor por “Transporte municipal”;
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2.4. Valor por “Transporte municipal”;
2.5. Valor por “Refeição”; e
2.6. Valor por “técnico treinado”.
 
21. Sanções Contratuais

O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à
contratada:
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado destas faltas, aplicar outras mais severas;
21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor
total dos homens-horas, por local de prestação de serviços, na forma
dos item 22, por ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de
até duas horas do ínicio das atividades previstas;
21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor
total de homens-horas, por local de prestação dos serviços, na forma
do item 22, por ocorrência, sendo considerada como tal o atraso
superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do ínicio das atividades
previstas;
21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor
total dos homens-horas, por local de prestação dos serviços, na forma
dos item 22, por ocorrência, sendo considerada como tal o atraso
superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do ínicio das atividades
previstas;
21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato,
em razão de inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no
caso de inexecução parcial, sendo esta última quando o número de
ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das
ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de
prestação dos serviços;
21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 5 (cinco) anos;
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, quando a inexecução contratual causar
transtornos à realização do pleito eleitoral;
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme
o caso, ser impostas cumulativamente com as de multa;
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada,
assegurando-lhe ampla defesa;
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia
prestada, além da perda total desta, responderá o contratado pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.
 
22. Distribuição e quantificação dos técnicos
 

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió 05

Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02

Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02

Penedo 02

Porto Calvo 02

São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02

Total 23

23. Vigência
O contrato terá vigência de até o final do exercício de 2022.

24. Qualificações:

Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de
capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante
fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da
presente licitação;
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através de certidões ou atestados de serviços similares de
complexidade logística, qualificação de mão de obra e operacional
equivalente ou superior.
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Financeiras:
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido
para a contratação;
b ) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90
(noventa dias) da data de abertura do certame;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta que tenham
minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG,
Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um).

 

ANEXO I

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE TI NOS
LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS

ELEIÇÕES  2022

 

NAT/ZE:_____________________________________________________________________________________________________

MUNICÍPIO:__________________________________________________________________________________________________

DATA:_______________________________________________________________________________________________________

Horário de Trabalho Esperado:______________________Registrado:
______________________________________________

Quantidade de Horas
Trabalhadas:_____________________________________________________________________________

Descrição suscinta dos serviços
executados:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Nome do Profissional de 
TI__________________________________________________________________________________

RG:________________________________________________CPF:______________________________________________________

Telefone:_____________________________________________________________________________________________________

Assinatura do
Profissional:___________________________________________________________________________________

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de
Cartório:_________________________________________________________________

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de
Cartório:__________________________________________________________

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos.

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho.

*******************************************************************************************

ANEXO II   
         

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO   
(Valores mensais)   
         
Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000   
Licitação nº: ___ / 2022   
         
Dia ___/___/___ às ___h___mim   
         
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)   
         
Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)    
Município/UF    
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022   

Sindicato da categoria
Técnico em
Informática – 8
horas

  

         
Identificação do serviço   
         

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE
MEDIDA

QUANTIDADE TOTAL A
CONTRATAR (EM FUNÇÃO
DA UNIDADE DE MEDIDA)

  

Posto de Serviço Posto 1   
         
Tipo da contratação:    
(       )
Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT    

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      
(       ) Trabalho por prazo
determinado (Lei
9.601/98)        
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Regime Tributário:                             
(       ) Lucro Real   (       ) Lucro

Presumido    
         
MÃO DE OBRA   
         
Mão de obra vinculada à execução contratual   
         

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS
REFERENTE À MÃO DE OBRA   

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)    
2 Salário normativo da categoria profissional    

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
Técnico em
Informática – 8
horas

  

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)    
         
REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________   
         
MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO   
         
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO   

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade
Valor
Unitário
(R$)

Total
(R$)   

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00  
B Outros (especificar):      
Total    
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$

0,00  
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   
A INSS    
VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO    
         
SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO   
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR

(R$)   
A Salário-base     
B Adicional de periculosidade     
C Adicional de insalubridade     
D Outros (especificar):     
TOTAL DA REMUNERAÇÃO    
         
MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS   
BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR

(R$)   
A Transporte    
A.1 Desconto do Vale

Transporte        
B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)    
C Assistência médica e familiar    
D Auxílio-Creche    
E Seguro de vida, invalidez e funeral    
F Outros (especificar) – Assiduidade    
TOTAL    
         
MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS   
3. INSUMOS DIVERSOS    
A Uniformes (Crachá e Camiseta)    
B Álcool em gel 70° INPM    
C Máscaras Descartáveis    
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo)    
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1    
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS    
         
MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições   
4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições %    
A INSS 0,00%    
B SESI ou SESC 1,50%    
C SENAI ou SENAC 1,00%    
D INCRA 0,20%    
E Salário-educação 2,50%    
F FGTS 8,00%    
G Seguro acidente do trabalho 3,00%    
H SEBRAE 0,60%    
TOTAL  16,80%    
         
Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR

(R$)   

A 13º (décimo terceiro) salário    

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º
(décimo terceiro) salário    

TOTAL    
         
Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade    
A Afastamento maternidade    
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre

afastamento maternidade    

B.1 Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade    

TOTAL    
         
Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR

(R$)   
A Aviso-prévio indenizado    
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado    
C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio

indenizado    
 C.1 – FGTS (40%)    
 C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019    
D Aviso-prévio trabalhado    
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio    
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E trabalhado    

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho    
 F.1 – FGTS (40%)    
 F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019    
TOTAL    
         
Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente    
A Férias e terço constitucional de férias    
B Ausência por doença    
C Licença-paternidade    
D Ausências legais    
E Ausência por acidente de trabalho    
F Outros (especificar)    
Subtotal    
G Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição

do profissional ausente    
TOTAL    
         
QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   
4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR

(R$)   
4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições    
4.2 13º (décimo terceiro) salário    
4.3 Afastamento maternidade    
4.4 Custo para rescisão    
4.5 Custo de reposição do profissional ausente    
TOTAL    
         
MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO      
         
5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO %    
A Custos indiretos     
B Lucro     
C Tributos     
C.1 Tributos federais     
 PIS     
 COFINS     
 INSS     
C.2 Tributos estaduais (ICMS)     
C.2 Tributos municipais (ISS)     
TOTAL    
Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 +
Módulo 4)   
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 +
“custos indiretos”)   
Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento   
         

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO      
MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)    
A Módulo 1 – Composição da remuneração    
B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários    
C Módulo 3 – Insumos diversos    
D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas    
Subtotal (A+B+C+D)    
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro    
VALOR TOTAL    

 

********************************************************************************************************************************************************

Anexo II.1

    
PLANILHA DE TREINAMENTO
    
Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI
    
 Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1   
2. Ambientes do treinamento 1   
3. Transporte intermunicipal 25   
4. Transporte municipal 5   
5. Refeição 1   
6. Alunos 23   
Sub Total  
Total  
Custo Unitário do Treinamento_ Transf. para a letra
"E", MÓDULO III do anexo II.    
    
MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento
Descrição Qtde. Unitário Total
Auxiliar de RH 1   
    
    
Total  
    
2. Ambientes do treinamento
Descrição Qtde. Unitário Total
Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1   
Mesas computadores 4   
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4   
Carteiras e Cadeiras 30   
Sistema de Som Ambiente 1   
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1   
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1   
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e
Apontador a Laser 1   
Total  
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3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total
Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25   
    
    
Total  
    
4. Transporte municipal
Descrição Qtde.   
Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5   
Total  
    
5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total
Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da
convenção 1   
    
    
Total  
    
6. Alunos
Descrição Qtde.   
Manuais 23   
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30   
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30   
Garrafa Água 1   
Total  

******************************************************************************************************************************************************

ANEXO III  
          

RESUMO DAS PLANILHAS DE CUSTOS HOMEM/HORA E PROPOSTA DE PREÇOS  

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor proporcional Quantitativo de
funcionários Valor Total  

Apoio
Técnico
de TI

1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a
06/10/22   23   

  
Total – 1º Turno   
1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a

03/11/22   23   
  
Total – 2º Turno   

VALOR TOTAL DA PROPOSTA   
          
   PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA   
    QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno   
     Homens/hora Horas Homens/Horas   
   Maceió 5 880 224 1120  
   Arapiraca 4 704 224 896  
   Palmeira dos Índios 2 352 224 448  
   Delmiro Gouveia 2 352 224 448  
   União dos Palmares 2 352 224 448  
   Penedo 2 352 224 448  
   Porto Calvo 2 352 224 448  
   São Miguel dos Campos 2 352 224 448  
   Santana do Ipanema 2 352 224 448  
   Total 23 4048 224 5152  
          
   RESUMO   

   Custo da Proposta em HomeM/Hora Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno   

   1º Turno  4048     
   2º Turno  5152     
   Total       
          
          
          
          

1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso:

2. A descrição completa dos serviços ofertados:

3. Prazo de validade da proposta:

4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e trabalhistas:

 
 

******************************************************************************************************************************************************

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIÁRIAS

 

 

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro
(a), inscrito (a) no RG sob nº __________

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, que a

empresa:______________________________________________________________cumpriu as
suas obrigações trabalhistas e previdenciárias
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decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as
atividades microinformática e suporte em TI

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022.

 

____________________________________, ___ de ___________de 2022.

 

NOME:__________________________________________________________

ASSINATURA:____________________________________________________

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 01/12/2021, às 14:54, 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
0981370 e o código CRC 3B73AF4B.

0004573-45.2021.6.02.8000 0981370v7
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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 dezembro de 2021.
Senhor Coordenador da COFIN,
 
Em relação à conformidade orçamentária do

presente procedimento de contratação, ratificamos o
apontamento da COINF(doc. 0980947), dando conta da
insuficiência de recursos, frente ao volume de recursos
programados na versão final da PLOA 2022 de Pleitos
Eleitorais  da ordem de R$ 213.100,00(0918375).

 
À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 02/12/2021, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 02/12/2021, às 14:05, 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
0982134 e o código CRC E0147C9E.

0004573-45.2021.6.02.8000 0982134v1
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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 dezembro de 2021.
À GSAD (c/c p COINF),
Em atendimento ao desapcho GSAD (0980967),

encaminho manifestação da SGO (0982134).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/12/2021, 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
0982209 e o código CRC 2278E57A.

0004573-45.2021.6.02.8000 0982209v1
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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 dezembro de 2021.
Ao Senhor Diretor-Geral
 
Em face da informação acerca da insuficiência

orçamentária na POA 2022 para atender a despesa em
comento, conforme assinalado no Despacho SGO 0982134,
submeto o feito à análise e deliberação da CPPE, na forma já
sugerida nos autos de nº 0006090-
85.2021.6.02.8000 e 0004750-09.2021.6.02.8000.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2021, às 14:28, 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
0982256 e o código CRC 2AA375BF.

0004573-45.2021.6.02.8000 0982256v1
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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 dezembro de 2021.
 
Acatando a sugestão do Despacho GSAD

(0982256), acerca da insuficiência orçamentária na POA 2022
para atender à despesa em tela (vide Despacho SGO 0982134),
sigam os autos à CPPE, para análise e deliberação, na forma
já sugerida nos autos de nº 0006090-
85.2021.6.02.8000 e 0004750-09.2021.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 02/12/2021, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982360 e o código CRC 02353053.

0004573-45.2021.6.02.8000 0982360v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão

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

"Considerando o avançado da instrução, seguir com a
reserva de crédito no valor estimado e demais medidas para a
aquisição, em face do histórico observado em anos eleitorais, de
sobra orçamentária, por se tratar de contratação relevante para os
trabalhos eleitorais (processo-chave)."

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

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003307 e o código CRC 43BE9E27.

0004573-45.2021.6.02.8000 1003307v1
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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 janeiro de 2022.
À Diretoria Geral
 
Sr. Diretor,
 
Considerando que pronto, em sua versão já

retificada, o Termo de Referência 0981370;
Considerando que já há preço estimativo e

ratificado na forma do Despacho SEIC 0976261;
Considerando que a Comissão de Planejamento de

Eleições - CPPE, conforme Despacho AGE 1003307,
deliberou:

 
"Considerando o avançado da instrução, seguir
com a reserva de crédito no valor estimado e
demais medidas para a aquisição, em face do
histórico observado em anos eleitorais, de
sobra orçamentária, por se tratar de
contratação relevante para os trabalhos
eleitorais (processo-chave)."

 
Trata-se de solicitar a Vossa Senhoria, caso haja

concordância, o encaminhar dos autos às unidades
competentes para, smj, a elaboração do pertinente Edital e
início da fase externa.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 23/01/2022, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003622 e o código CRC B6C29F14.

0004573-45.2021.6.02.8000 1003622v1
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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.
 
 
Encaminhem-se os autos à Secretaria de

Administração para adoção das providências do art. 8º da Res.
TRE-AL de n.º 15.787/2017, com a celeridade que o feito
inspira, haja vista tratar-se contratação destinada a atender às
demandas das eleições 2022.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/01/2022, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003990 e o código CRC BB8C1495.

0004573-45.2021.6.02.8000 1003990v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 1003990), para solicitar a elaboração do
pertinente Edital, mediante o Termo de Referência COINF
(doc. 0981370), e, a pesquisa de preço na forma do Despacho
SEIC (doc. 0976261).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/01/2022, às 16:26, 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
1004624 e o código CRC 865DACB5.

0004573-45.2021.6.02.8000 1004624v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
À SPPAC,
Solicitando a Planilha de Preços que possa ser

disponibilizada no Edital de Licitação que corresponda ao
valor estimado para a contratação (R$ 283.334,27), haja vista
que para chegar a esse total foi incluído sobre o valor o IPCA
estimado para 2022.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/02/2022, às 15:46, 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
1013189 e o código CRC D6372405.

0004573-45.2021.6.02.8000 1013189v1
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1,090281

(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

1

2

3

4

1. Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A R$ 0,00 0,00

B

R$ 0,00

Percentual

A

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Valor dos serviços

Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

Salário normativo da categoria profissional R$ 3.595,20

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  

Regime Tributário:                             

MÃO DE OBRA

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA
QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA)

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022

ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2022

Dia ___/___/___ às ___h___mim
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1. DADOS VALOR (R$)

A R$ 3.595,20 3.595,20

B

C

D

R$ 3.595,20

VALOR (R$)

A R$ 174,20

A.1 Desconto do Vale Transporte -R$ 174,20

B R$ 496,51

C

D

E

F

R$ 496,51

VALOR (R$)

A R$ 47,97

B R$ 5,97

C R$ 135,74

D R$ 32,70

E R$ 140,41

R$ 362,80

4.1. % VALOR (R$)

A 0,00% R$ 0,00

B 1,50% R$ 53,93

C 1,00% R$ 35,95

D 0,20% R$ 7,19

E 2,50% R$ 89,88

F 8,00% R$ 287,62

G 3,00% R$ 107,86

H 0,60% R$ 21,57

16,80% R$ 603,99

VALOR (R$)

A R$ 299,60

B R$ 50,33

R$ 349,93

VALOR (R$)

A R$ 2,66

B R$ 0,45

B.1 R$ 4,36

Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade

Afastamento maternidade

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 

durante os 120 dias de licença-maternidade

SEBRAE

TOTAL

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário

13º (décimo terceiro) salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 

salário
TOTAL

SESI ou SESC

SENAI ou SENAC

INCRA

Salário-educação

FGTS

Seguro acidente do trabalho

Outros (marcador permanente e sacos de lixo)

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

INSS

TOTAL

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS

Uniformes (Crachá e Camiseta)

Álcool em gel 70° INPM

Máscaras Descartáveis

Transporte

Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)

Assistência médica e familiar

Auxílio-Creche

Seguro de vida, invalidez e funeral

Outros (especificar) – Assiduidade

Adicional de periculosidade

Adicional de insalubridade

Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Salário-base
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R$ 7,47

VALOR (R$)

A R$ 0,00

B R$ 0,00

C R$ 75,58

R$ 75,58

R$ 0,00

D R$ 3,50

E R$ 0,59

F R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 79,66

VALOR (R$)

A R$ 399,47

B R$ 29,96

C R$ 0,75

D R$ 9,99

E R$ 11,98

F

R$ 452,15

G R$ 75,96

R$ 528,11

VALOR (R$)

4.1 R$ 603,99

4.2 R$ 349,93

4.3 R$ 7,47

4.4 R$ 79,66

4.5 R$ 528,11

R$ 1.569,17

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. % VALOR (R$)

A 5,00% R$ 301,18

B 5,00% R$ 316,24

C 10,15%

C.1

0,65% R$ 48,04

3,00% R$ 221,74

4,50% R$ 332,61

C.2

C.2 2,00% R$ 147,83

R$ 1.367,65

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

INSS

Tributos estaduais (ICMS)

Tributos municipais (ISS)

TOTAL

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Custos indiretos

Lucro

Tributos

Tributos federais

PIS

COFINS

13º (décimo terceiro) salário

Afastamento maternidade

Custo para rescisão

Custo de reposição do profissional ausente

TOTAL

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Subtotal

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 

ausente

TOTAL

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

Férias e terço constitucional de férias

Ausência por doença

Licença-paternidade

Ausências legais

Ausência por acidente de trabalho

Outros (especificar)

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho

F.1 – FGTS (40%)

F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019

TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente

Aviso-prévio indenizado

Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado

Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado

C.1 – FGTS (40%)

C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019

Aviso-prévio trabalhado

TOTAL

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão
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QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A R$ 3.595,20

B R$ 496,51

C R$ 362,80

D R$ 1.569,17

E R$ 1.367,65

R$ 7.391,33

Subtotal (A+B+C+D)

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)

Módulo 1 – Composição da remuneração

Módulo 2 – Benefícios mensais e diários

Módulo 3 – Insumos diversos

Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas
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1,090281

Qtde. Valor unitário Valor total

1. Gestão do treinamento 1 1.296,21 R$ 1.296,21

2. Ambientes do treinamento 1 524,99 R$ 524,99

3. Transporte intermunicipal 25 16,49 R$ 412,13

4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,52

5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00

6. Alunos 23 26,47 R$ 608,76

R$ 2.901,61

R$ 3.229,40

Custo Unitário do Treinamento R$ 140,41

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.296,21 1.296,21 

1.296,21 

Descrição Qtde. Unitário Total

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 524,99 524,99 

Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 

Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 

Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 0,00 - 

524,99 

Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 16,49 412,13 

Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30 36,52 

36,52 

Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1 R$ 23,00 23,00 

Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 12,08 277,83 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,09 R$ 212,71

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,50 R$ 105,13

Garrafa Água 1 R$ 13,08 R$ 13,08

R$ 608,76Total

Total

4. Transporte municipal

Total

5. Refeição

Total

6. Alunos

3. Transporte intermunicipal

Anexo II.1

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Sub Total

Total

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Total

2. Ambientes do treinamento

Total
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R$ 283.334,27

QTD. TÉC.
Homens/horaHoras Homens/Horas

Maceió 5 880 224 1120
Arapiraca 4 704 224 896
Palmeira dos Índios 2 352 224 448
Delmiro Gouveia 2 352 224 448
União dos Palmares 2 352 224 448
Penedo 2 352 224 448
Porto Calvo 2 352 224 448
São Miguel dos Campos 2 352 224 448
Santana do Ipanema 2 352 224 448
Total 23 4048 224 5152

Quant. 

H/H
Valor H/H

Valor do 

Turno

1º Turno 4048 R$ 30,80 R$ 124.667,08

2º Turno 5152 R$ 30,80 R$ 158.667,19

Total Final para 2022 R$ 283.334,27

            4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 9,0281%

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA

RESUMO

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Custo da Proposta em Homem/Hora

Obs:     1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 03-10-2022 =(22 dias) multiplicada 

por 8 horas diárias de traballho

             2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022.

             3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e 

domingos

1º Turno 2º Turno
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
À SLC, informando que a planilha já está adequada

para fins de licitação, com os valores atualizados no próprio
corpo do documento colacionada no evento 1013398.

Atente-se para a necessidade de fazer constar que
os valores estimados já estão com projeção de reajuste da
ordem de 9,0281% correspondente ao IPCA-E, mas que o
licitante deve cotar os custos pela convenção coletiva que
utilizar como referência, e pedir a repactuação, se for o caso,
no momento oportuno, inclusive considerando-se os custos
variáveis.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 14/02/2022, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013407 e o código CRC 632D7094.

0004573-45.2021.6.02.8000 1013407v1
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2022

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

1,090281

Tipo da contratação:  

(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.595,20

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO 
DA UNIDADE DE MEDIDA)
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A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)

A Salário-base R$ 3.595,20 3.595,20

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.595,20

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte R$ 174,20

A.1 Desconto do Vale Transporte -R$ 174,20

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 496,51

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 496,51

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 47,97

B Álcool em gel 70° INPM R$ 5,97

C Máscaras Descartáveis R$ 135,74

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 32,70

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 R$ 140,41
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 362,80

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00

B SESI ou SESC 1,50% R$ 53,93

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 35,95

D INCRA 0,20% R$ 7,19

E Salário-educação 2,50% R$ 89,88

F FGTS 8,00% R$ 287,62

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 107,86

H SEBRAE 0,60% R$ 21,57
TOTAL 16,80% R$ 603,99

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 299,60

B R$ 50,33
TOTAL R$ 349,93

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário
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Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)

A Afastamento maternidade R$ 2,66

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,45

B.1 R$ 4,36
TOTAL R$ 7,47

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 75,58
C.1 – FGTS (40%) R$ 75,58
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 3,50

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,59

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 79,66

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 399,47

B Ausência por doença R$ 29,96

C Licença-paternidade R$ 0,75

D Ausências legais R$ 9,99

E Ausência por acidente de trabalho R$ 11,98

F Outros (especificar)

Subtotal R$ 452,15

G R$ 75,96
TOTAL R$ 528,11

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 603,99

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 349,93

4.3 Afastamento maternidade R$ 7,47

4.4 Custo para rescisão R$ 79,66

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 528,11
TOTAL R$ 1.569,17

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos indiretos 5,00% R$ 301,18

B Lucro 5,00% R$ 316,24

C Tributos 10,15%

C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 48,04

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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COFINS 3,00% R$ 221,74
INSS 4,50% R$ 332,61

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 147,83
TOTAL R$ 1.367,65

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.595,20

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 496,51

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 362,80

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.569,17
Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.367,65
VALOR TOTAL R$ 7.391,33

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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Anexo II.1

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

1,090281
Qtde. Valor unitário Valor total

1. Gestão do treinamento 1 1.296,21 R$ 1.296,21
2. Ambientes do treinamento 1 524,99 R$ 524,99
3. Transporte intermunicipal 25 16,49 R$ 412,13
4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,52
5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00
6. Alunos 23 26,47 R$ 608,76
Sub Total R$ 2.901,61
Total R$ 3.229,40
Custo Unitário do Treinamento R$ 140,41

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.296,21 1.296,21 

Total 1.296,21 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 524,99 524,99 
Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 0,00 - 
Total 524,99 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 16,49 412,13 

Total

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,30 36,52 
Total 36,52 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1 R$ 23,00 23,00 
Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 12,08 277,83 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,09 R$ 212,71
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,50 R$ 105,13
Garrafa Água 1 R$ 13,08 R$ 13,08
Total R$ 608,76
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ANEXO III

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor Total

1
Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 06/10/22 R$ 7.391,33 R$ 5.420,31 23 R$ 124.667,08

Total – 1º Turno R$ 124.667,08

1
Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 03/11/22 R$ 7.391,33 R$ 6.898,57 23 R$ 158.667,19

Total – 2º Turno R$ 158.667,19

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 283.334,27

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA

QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno
Homens/hoHoras Homens/Horas

Maceió 5 880 224 1120
Arapiraca 4 704 224 896
Palmeira dos Índios 2 352 224 448
Delmiro Gouveia 2 352 224 448
União dos Palmares 2 352 224 448
Penedo 2 352 224 448
Porto Calvo 2 352 224 448
São Miguel dos Campos 2 352 224 448
Santana do Ipanema 2 352 224 448
Total 23 4048 224 5152

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

TI
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RESUMO

Custo da Proposta em Homem/Hora Valor H/H

1º Turno 4048 R$ 30,80 R$ 124.667,08
2º Turno 5152 R$ 30,80 R$ 158.667,19
Total Final para 2022 R$ 283.334,27

Obs:     1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 03-10-2022 =(22 dias) multiplicada por 8 horas diárias de trabalho

             2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022.

             3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e domingos

            4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 9,0281%

Quant. 
H/H

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

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.

À SLC, informando que a planilha já está adequada para fins de licitação, com os valores
atualizados no próprio corpo do documento colacionada no evento 1013967,
solicitando que desconsidere o documento constante do 1013398, porque este último
está com defeito na geração do pdf.

Reitera-se alerta para  a necessidade de fazer constar que os valores estimados já
estão com projeção de reajuste da ordem de 9,0281% correspondente ao IPCA-E para
o corrente ano, mas que o licitante deve cotar os custos pela convenção coletiva que
utilizar como referência, e pedir a repactuação, se for o caso, no momento oportuno,
inclusive considerando-se os custos variáveis.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 15/02/2022, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013970 e o código CRC 775B98A2.
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Despacho SPPAC 1013970         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 179



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  
 

MINUTA 
  

PROCESSO Nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                    Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Comissão de Planejamento das Eleições 2022. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG 
nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a 
Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de 
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da 
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas 
neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o 
dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo 
encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

Minuta de edital (1014022)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 180



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

2 

 

 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento 
e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no 

art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, Resumo das 

Planilhas de Custos e Proposta de Preços e Planilha de Treinamento, a serem 

preenchidas conforme modelos constantes nos Anexos III a V, respectivamente, a 

qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que 
rege a categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva 
data base e vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços (1º 
turno + 2º turno). 
 

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

Minuta de edital (1014022)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 185



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

7 

 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 
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7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  
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8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 283.334,27 (duzentos e oitenta e 
três mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), para contratação 
dos serviços, sendo R$ 124.667,08 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e oito centavos), para o 1º turno de eleição, e R$ 158.667,19 
(cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove 
centavos), para o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo algum vincula a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VIII. 
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada 
item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como 
critério os valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VIII. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
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encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos 

constantes nos Anexos II a VI deverão ser enviados quando solicitados pelo 

pregoeiro. 

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

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado 
ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante 
fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da presente 
licitação. 

9.10.3.1.   A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade 
técnica através de certidões ou atestados de serviços similares de 
complexidade logística, qualificação de mão de obra e operacional 
equivalente ou superior. 

9.10.3.2.   Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, 
conhecimentos comprovados em operação de microcomputadores e, de 
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preferência, experiência em atividades de técnico de urna em pleitos 
eleitorais anteriores. 

 
9.10.3.3.  A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada 
mediante a apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas 
especializadas, instituições de ensino ou órgãos idôneos no âmbito estadual 
ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que 
comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 

 
9.103.4.  A experiência de atuação em eleições anteriores como 
técnico de urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou 
certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta 
anterior, supri as exigências anteriores. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a 
contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de 
abertura do certame; 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que tenham 
minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela unidade 
contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando 
índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG 
superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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16 – DA GESTÃO CONTRATUAL  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 
 
a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do 
Edital; 
 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou 
cooperados da empresa contratada;  
 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou 
com incompatibilidades funcionais; 
 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula 
contratual; 
 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula 
contratual; 
 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que 
atendidas as obrigações contratuais;  
 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 
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IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
 

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

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-

horas, por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do início das 

atividades previstas;; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-

horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 

6 (seis) do início das atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-

horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 

6 (seis) do início das atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 

inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, 

sendo esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, 

considerado o total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local 

de prestação dos serviços; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  

 

17.2.1. Distribuição e quantificação dos técnicos 

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 
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17.3.  As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser 
impostas cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. 
Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
17.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

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

 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 
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17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem 
por cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da 
declaração de quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que 
trata o anexo X, certidões negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos 
serviços pelas unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de 
serviços, na forma do anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e 
pagamento. 
 
18.2.  O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na 
proposta e nota de empenho. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 
 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
 
18.6.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias assinada pelos seus contratados/colaboradores na 
forma do anexo ,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme 
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
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18.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
 
18.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na 
própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
18.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 
 
18.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo 
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
18.11.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 
 
18.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
18.13.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação 
municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados 
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e 
prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
18.14.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes 
e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só 
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da 
despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares 
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  
 
18.15. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 

Minuta de edital (1014022)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 202



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

24 

 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365). 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - 
Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo VI deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo VI deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente 
a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais 
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
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22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 
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23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Relatório Setorial de Prestação de Serviços de Microinformática e 
Suporte de TI; 
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços (por posto); 
ANEXO IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de 
Preços;  
ANEXO V - Planilha de Treinamento; 
ANEXO VI - Minuta de Contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII –Planilhas preenchidas com Valores Estimados; 
ANEXO IX - Declaração de Cumprimento de Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias. 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

    TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de 
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência. 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação 

 
À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita 
equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e 
computadores com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para homologação 
dos sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de produção; 
oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de 
transmissão remota;registro das informações levantadas; convocação, treinamento e apoio 
aos mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que 
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas 
eletrônicas após a votação. 

 
Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado 
apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se 
busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela 
para o momento tão particular e único que o das eleições. 

 
2.2 Restrições Legais 
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a 
contratação de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, 
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
2.3 Finalidade 
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com 
conhecimentos na área de informática. 
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos expedientes. 

  

Suas atividades serão: 
 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, 
etc...); 
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 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, 
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das 
seções eleitorais; 
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais; 
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; 
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das 
dificuldades encontradas; 
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos 
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais. 

 
2.4 Premissas de Perfil 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como 
já refalado em número reduzido. 
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a 
partir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

 
Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: 
Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral. 

 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão. 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça 
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, 
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 
efetividade, transparência e segurança”. 

 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos 

Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e 
Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral. 

 
2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações 
anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de 
gestão dos serviços de apoio da realização das eleições. 

 
2.7 Resultados Pretendidos 
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Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de transmissão 
e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio do correto 
funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a 
célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE. 

 
3. Especificação dos serviços 

 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, 
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior. 

 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão 
realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, pontos 
de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação. 

 
3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste 
Termo de Referência. 
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados 
pela contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento. 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte 
forma: 
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, 
inclusive quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais. 

3.6 Momentos: 

 : 

  

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas: 

– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno; 

Ante-véspera das Eleições: 

 – Data: 30/09/2022: 1º Turno; 

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Véspera das Eleições: 

 – Data: 01/10/2022: 1º Turno; 

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dia das Eleições: 
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– Data: 02/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias posteriores à eleição: 

– Data: 03/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) 

- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022 

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado 

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno; 

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver; 

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022 

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação 
e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas 
informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: 
vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, 
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em 
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, 
pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do 
Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca 
dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito. 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de 
votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos 
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular 
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e 
instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão 
remotos. 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de 
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das atividades 
de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de 
armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral. 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos 
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios 
eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as 
Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio 
técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas 
eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao 
pleito eleitoral. 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, 
correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas 
informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e 
equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno. 
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 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: 
tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover 
o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), 
assegurando o direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência 
de verbas extraordinárias. 

  

 
4. Qualificação dos profissionais 

 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em 
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico 
de urna em pleitos eleitorais anteriores. 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos 
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim 
que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e 
vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por 
registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e 
que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática. 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a partidos 
políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores ou 
empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, para 
a prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e 
09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo 
exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim. 

 
5. Locais de apresentação 

 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: 
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de 
seleção ou treinamento). 
Véspera e dia das Eleições: 
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme determinado 
pelo Contratante. 

 
6. Deslocamento 

 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço 
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e 
municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de 
abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover 
os meios de transporte. 

  

NAT Área 

Zonas Abrangidas 

PA – Postos de 
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Atendimento 

Maceió I 

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 

6ª (Atalaia) 

  

PA (Capela) 

8ª (Pilar) 

PA (Santa Luzia do Norte) 

15ª (Rio Largo) 

26ª (Marechal Deodoro) 

Arapiraca II 

20ª (Traipu) 

22ª (Arapiraca) 

29ª (Batalha) 

44ª (Girau do Ponciano) 

49ª (São Sebastião) 

55ª (Arapiraca) 

Palmeira dos Índios III 

5ª (Viçosa) 

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo) 

45ª (Igaci) 

31ª (Major Isidoro) 

46ª (Cacimbinhas) 

Delmiro Gouveia IV 

27ª (Mata Grande) 

PA (Piranhas) 

39ª (Água Branca) 

40ª (Delmiro Gouveia) 

Santana do Ipanema V 

11ª (Pão de Açúcar) 

19ª (Santana do Ipanema) 

PA (Olho Dágua das 
Flores) 

50ª (Maravilha) 

51ª (São José da Tapera) 

União dos Palmares VI 

9ª (Murici) 

16ª (São José da Laje) 

PA (Colônia Leopoldina) 

53ª (Joaquim Gomes) 

21ª (União dos Palmares) 

Penedo VII 

13ª (Penedo) 

7ª (Coruripe) 

  

PA (Junqueiro) 
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37ª (Porto Real do Colégio) 

PA (Piaçabuçu) 

Porto Calvo VIII 

PA (Passo de Camaragibe) 

14ª (Porto Calvo) 

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi) 

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe) 

São Miguel dos 
Campos 

IX 

PA (Anadia) 

34ª (Senador Teotônio 
Vilela) 

PA (Junqueiro) 

18ª (São Miguel dos 
Campos) 

47ª (Campo Alegre) 

48ª (Boca da Mata) 

PA (Anadia) 

PA (Limoeiro de Anadia) 

10. Estratégia de Contratação 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 
3.697, de 21/12/2000. 

 
11. Valor estimado 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se 
houver. 

 
12. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, 
Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, 
O. Das Eleições 2022. 

13. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
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contratação; 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto 
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim 
instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de 
prevenção de contágio para o COVID-19; 

 
14. Obrigações do Contratante 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato; 
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15. Pagamento 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do 
valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de 
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo 
IV, certidões negativas federais ( FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas 
unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na 
forma do anexo I, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela 
legislação fiscal; 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após 
o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo 
,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota 
fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal 
do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. 
Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal poderá ser 
exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo 
titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que 
não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, 
para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. 
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. 
Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as 
informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, não 
passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal 
pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização 
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pelo Ordenador em processo administrativo apartado. 
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de que 
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os 
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos 
incidentes, se houver. 

  

16. Gestão e Fiscalização Contratual 

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições: 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados 
da empresa contratada; 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
17. Garantia Contratual 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato. 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da 
pertinente convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de 
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares, na forma dos 
anexos III e V,  com necessária conversão dos serviços em homem/hora (Anexo IV); 
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a 
empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as 
mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE; 

  

19. Formulação da Proposta de Preço 

 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando 
os seguintes itens: 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação 
contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e trabalhistas. 

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta, a ser preenchida conforme modelo previsto no Anexo IV. 

 
20. Formação de Preços 
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Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a 
seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto e Cálculo de Custo de 
homem/hora 
Anexo V – Planilha de Treinamento; 
Anexo IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços; 
Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha 
auxiliar própria. 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios 
Técnicos da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e 
procedimentos que serão utilizados nas eleições. 
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do 
anexo V, que demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final 
incorporado ao preço de homem/hora _ ANEXO III: 
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “técnico treinado”. 

  

21. Sanções Contratuais 

 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar 
outras mais severas; 

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 
por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo considerada 
como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas; 

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, 
por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo 
esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total 
das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos 
serviços; 

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 

Minuta de edital (1014022)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 216



 
        PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

38 

 

21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 
as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

  

22. Distribuição e quantificação dos técnicos 

   

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 

 
23. Vigência 
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
24. Qualificações: 

 
Técnicas: 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 
em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os 
objetos da presente licitação; 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões 
ou atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra 
e operacional 
equivalente ou superior. 

 
Financeiras: 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela 
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e 
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demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de 
Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 
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ANEXO II 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE TI 
NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022 

  

NAT/ZE:_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:_______________
____________________________________________________ 

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:__________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho. 
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ANEXO III     

                  

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO     

(Valores mensais)     

                  

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000     

Licitação nº: ___ / 2022     

                  

Dia ___/___/___ às ___h___mim     

                  

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)     

                  

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)       

Município/UF       

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022     

Sindicato da categoria 
Técnico em 
Informática – 8 
horas 

    

                  

Identificação do serviço     

                  

TIPO DE SERVIÇO 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE TOTAL A 
CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA) 

    

Posto de Serviço Posto 1     

                  

Tipo da contratação:       

(       ) 
Terceirizada                                                                      

(       ) Regime da CLT       

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                       
(       ) Trabalho por prazo determinado 
(Lei 9.601/98)         

                  

Regime Tributário:                              

(       ) Lucro Real     
(       ) Lucro 
Presumido 

      

                  

MÃO DE OBRA     

                  

Mão de obra vinculada à execução contratual     
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DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA     

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)       

2 Salário normativo da categoria profissional       

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 
Técnico em 
Informática – 8 
horas 

    

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)       

                  

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________     

                  

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO     

                  

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO     

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade 
Valor 
Unitário 
(R$) 

Total 
(R$) 

    

A Valor dos serviços   R$ 0,00 0,00     

B Outros (especificar):           

Total       

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00     

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual       

A INSS       

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO       

                  

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO     

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS 
VALOR 
(R$) 

    

A Salário-base         

B Adicional de periculosidade         

C Adicional de insalubridade         

D Outros (especificar):         

TOTAL DA REMUNERAÇÃO       

                  

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS     

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 
VALOR 
(R$) 

    

A Transporte       

A.1 Desconto do Vale Transporte               

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)       

C Assistência médica e familiar       

D Auxílio-Creche       

E Seguro de vida, invalidez e funeral       
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F Outros (especificar) – Assiduidade       

TOTAL       

                  

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS     

3. INSUMOS DIVERSOS       

A Uniformes (Crachá e Camiseta)       

B Álcool em gel 70° INPM       

C Máscaras Descartáveis       

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo)       

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1       

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS       

                  

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS     

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições     

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições %       

A INSS 0,00%       

B SESI ou SESC 1,50%       

C SENAI ou SENAC 1,00%       

D INCRA 0,20%       

E Salário-educação 2,50%       

F FGTS 8,00%       

G Seguro acidente do trabalho 3,00%       

H SEBRAE 0,60%       

TOTAL   16,80%       

                  

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário 
VALOR 
(R$) 

    

A 13º (décimo terceiro) salário       

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário 

      

TOTAL       

                  

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade       

A Afastamento maternidade       

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade 

      

B.1 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos 
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade 

      

TOTAL       

                  

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR     
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(R$) 

A Aviso-prévio indenizado       

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado       

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado       

  C.1 – FGTS (40%)       

  C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019       

D Aviso-prévio trabalhado       

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado       

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho       

  F.1 – FGTS (40%)       

  F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019       

TOTAL       

                  

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente       

A Férias e terço constitucional de férias       

B Ausência por doença       

C Licença-paternidade       

D Ausências legais       

E Ausência por acidente de trabalho       

F Outros (especificar)       

Subtotal       

G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente 

      

TOTAL       

                  

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS     

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
VALOR 
(R$) 

    

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições       

4.2 13º (décimo terceiro) salário       

4.3 Afastamento maternidade       

4.4 Custo para rescisão       

4.5 Custo de reposição do profissional ausente       

TOTAL       

                  

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO           

                  

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO %       

A Custos indiretos         

Minuta de edital (1014022)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 223



 
        PODER JUDICIÁRIO 

      TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

45 

 

B Lucro         

C Tributos         

C.1 Tributos federais         

  PIS         

  COFINS         

  INSS         

C.2 Tributos estaduais (ICMS)         

C.2 Tributos municipais (ISS)         

TOTAL       

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)     

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos 
indiretos”) 

    

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento     

                  

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO           

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)       

A Módulo 1 – Composição da remuneração       

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários       

C Módulo 3 – Insumos diversos       

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas       

Subtotal (A+B+C+D)       

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro       

VALOR TOTAL       
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ANEXO IV 
 

RESUMO DAS PLANILHAS DE CUSTOS HOMEM/HORA E PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal 
Valor 
proporcional 

Quantitativo 
de funcionários 

Valor Total 

Apoio 
Técnico 

de TI 

1 Valor Mensal – 1ª T 
15/09/22 a 
06/10/22 

    23   

  

Total – 1º Turno   

1 Valor Mensal – 2ª T 
07/10/22 a 
03/11/22 

    23   

  

Total – 2º Turno   

                            VALOR TOTAL DA PROPOSTA   

                  

      PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA   

        QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno   

          Homens/hora Horas Homens/Horas   

      Maceió 5 880 224 1120   

      Arapiraca 4 704 224 896   

      Palmeira dos Índios 2 352 224 448   

      Delmiro Gouveia 2 352 224 448   

      União dos Palmares 2 352 224 448   
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      Penedo 2 352 224 448   

      Porto Calvo 2 352 224 448   

      
São Miguel dos 
Campos 

2 352 224 448   

      Santana do Ipanema 2 352 224 448   

      Total 23 4048 224 5152   

                  

      RESUMO   

      Custo da Proposta em HomeM/Hora Quant. H/H Valor H/H 
Valor do 
Turno 

  

      1º Turno   4048       

      2º Turno   5152       

      Total           
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                                                    ANEXO V 
 
                                     PLANILHA DE TREINAMENTO 
 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 

        

  Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1     

2. Ambientes do treinamento 1     

3. Transporte intermunicipal 25     

4. Transporte municipal 5     

5. Refeição 1     

6. Alunos 23     

Sub Total   

Total   

Custo Unitário do Treinamento_ Transf. para a letra "E", MÓDULO III 
do anexo II. 

      

        

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

1. Gestão do Treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1     

        

        

Total   

        

2. Ambientes do treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1     

Mesas computadores 4     

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4     
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Carteiras e Cadeiras 30     

Sistema de Som Ambiente 1     

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1     

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1     

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a 
Laser 

1     

Total   

        

3. Transporte intermunicipal 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25     

        

        

Total   

        

4. Transporte municipal 

Descrição Qtde.     

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5     

Total   

        

5. Refeição 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1     

        

        

Total   

        

6. Alunos 

Descrição Qtde.     

Manuais 23     

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30     
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30     

Garrafa Água 1     

Total 
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ANEXO VI 
 

Minuta de Contrato 
 

CONTRATO Nº XX/2022 
Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________.  
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão Praxedes, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa __________, situada na 
_______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da 
C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, 
com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do 
Pregão Eletrônico n° XX/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de 
Ética) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 
01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução nº 169, do Conselho Nacional de 
Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior 
Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-
al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
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  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de 
execução encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do 
Pregão Eletrônico nº XX/2022. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o 
regime de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 
___________ (______________________), conforme proposta constante nos 
autos e de acordo com a tabela abaixo: 

 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subite
m 

Descrição Período 
Valor 

Mensal 
Valor 

proporcional 
Quantitativo 

de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio 

Técnico 

de TI 

 
1 

Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 
06/10/22 

R$  R$  23 R$  

 

Total – 1º 
Turno 

R$  

 
1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 
03/11/22 

R$  R$  23 R$  

 

Total – 2º 
Turno 

R$  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à 
execução deste contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% 
(cem por cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, 
no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, 
acompanhada da declaração de quitação e cumprimento de obrigações 
trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo X, certidões negativas federais 
(FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e 
gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do 
anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o 
mesmo indicado na proposta e nota de empenho. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção para que não incida a retenção na 
forma acima. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, 
no prazo de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: 
nota fiscal, comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),declaração de 
quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias assinada pelos seus 
contratados/colaboradores na forma do anexo ,declarações de não incidência de 
tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que 
julgar importantes à atestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término 
de cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente 
prestados, comprovados e atestados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária 
para crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será 
previamente comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, 
para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo 
retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de 
faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO NONO - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de 
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração 
original assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e 
situação, de acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao 
pagamento. A não apresentação de declaração será automaticamente entendida 
como situação normal de retenção tributária.. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. 
Valores devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser 
cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou 
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua devolução à 
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a 
partir da data de sua reapresentação. 
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PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de 
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, 
se for o caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento 
antecipado. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária 
para crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será 
previamente comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, 
para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo 
retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de 
faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou 
recolhimento de algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota 
fiscal) declaração original assinada pelo titular responsável, fundamentando seu 
enquadramento e situação, de acordo com as normas legais vigentes ao fato 
gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo 
TRE-AL poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. 
Valores devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser 
cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local 
de prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota 
fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do 
recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que 
lhe são prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar 
o ISS na nota fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de 
Finanças do município competente 

 
PARÁGRAFO VINTE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não 
previstos na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, 
deverá ser objeto de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, 
instrução pelas áreas competentes e autorização pelo Ordenador em processo 
administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação da 
empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-
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AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e 
evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  

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

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: 
I = (6/100)/365) . 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; 
PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serv. 
de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  
 

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
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c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, 
por meio de termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
 
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 
e) Fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao 
pessoal contratado; 
 
f) Apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de 
seleção, contratação e deslocamento dos profissionais; 
 
g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos 
empregados ou cooperados; 
 
h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
 
i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado 
cartão-crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE 
e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
 
j) Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a 
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e 
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve 
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de 
camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado; 
 
k) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão 
de incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) Arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e 
treinamento,conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das 
obrigações trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus 
profissionais disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e 
previdenciários e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão 
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL; 
 
o) Fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por 
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua 
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proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência 
da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao 
correto manuseio e descarte dos itens; 
 
p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM 
por contratado; 
 
q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de 
contágio para o COVID-19;  
  

q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação; 
 
r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente 
licitação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
durante a execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a 
execução total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
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a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os 
atos de execução do contrato; 
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento 
das prestações contratuais da empresa contratada; 
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento 
do material; 
 
e) Fiscalizar a execução do contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de 
sua assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar 
antes, caso haja a solução de suas obrigações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 
  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato 

desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O 
contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 

Minuta de edital (1014022)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 237



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

59 

 

PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, inclusive aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com 
seus empregados, até o limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 No caso de a CONTRATADA falhar na execução do contrato ou fraudá-lo, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com a União, será descredenciada no SICAF pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de 
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA não inicie a execução 
dos serviços quando convocada e nas condições avençadas, ficará 
sujeita à multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o 
valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua 
aplicação até o máximo de 15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo 
quinto) dia os serviços poderão, a critério da Administração, não mais 
ser aceitos, configurando-se, nesta hipótese, a inexecução total do 
contrato, com as consequências previstas em lei, no ato convocatório 
e neste instrumento contratual.  
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito de aplicação de multa, às infrações 
são atribuídos graus, conforme as tabelas a seguir:  
 

GRAU  CORRESPONDÊNCIA  

01 0,2% do valor da ordem de serviço correspondente  

02 0,4% do valor da ordem de serviço correspondente  

03 0,8% do valor da ordem de serviço correspondente  

04 1,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

05 1,6% do valor da ordem de serviço correspondente  

06 2,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

07 3,2% do valor da ordem de serviço correspondente  
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08 4,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

09 0,02% do valor do Contrato  

10 0,04% do valor do Contrato  

11 2,0% do valor da garantia contratual ou de sua complementação  

12 0,005% do valor do contrato  

 

INFRAÇÃO  

ITEM  DESCRIÇÃO       GRAU  

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais, por 
ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de três 
ocorrências  

           08 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por 
ocorrência, limitada a cinco dias e três ocorrências  

          07 

03 Manter empregado sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por dia, limitada a 15 (quinze) dias.  

       06 

04 Apresentar apenas currículos de parte do quantitativo dos 
prestadores de serviço previstos na OS, sem a anuência do 
CONTRATANTE, por dia de atraso, limitada a 15 (quinze) 
dias.  

      01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por ocorrência e por dia, limitada a três 
ocorrências ou quinze dias.  

      02 

06 Prestar serviço diferente com o estabelecido no objeto da 
OS e neste Termo de Referência, para primeira ocorrência 
de cada OS.  

Advertênci
a 

07 Prestar serviço diferente com o estabelecido no objeto da 
OS e neste Termo de Referência, a partir da 2ª ocorrência 
na OS, por ocorrência, limitada a dez ocorrências.  

04 

08 Entregar com atraso os currículos exigidos, ocasionando 
atrasos no início da prestação dos serviços, por dia de 
atraso, limitada a 30 (trinta) dias.  

04 

09 Descumprimento de prazos de alocação de postos de  01 
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trabalho, por dia de atraso, limitado a 30 (trinta dias)  

Para os itens seguintes, deixar de:  

10 zelar pelas instalações da Justiça Eleitoral utilizadas, por 
ocorrência, limitada a cinco ocorrências.  

03 

11 cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, 
por ocorrência, limitada a três ocorrências  

      02 

12 substituir empregado que se comporte de modo 
inconveniente ou que não atenda à necessidade da 
prestação do serviço, por ocorrência, limitada a cinco 
ocorrências.  

01 

13 indicar e manter durante a execução do contrato os 
prepostos ou seus substitutos nas condições previstas no 
Edital, por ocorrência, limitada a cinco ocorrências.  

09 

14 cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, por ocorrência, limitado a 
dez tipos de ocorrências diferentes.  

01 

15 cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multa, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por tipo de 
ocorrência, limitada a três ocorrências reincidentes do 
mesmo tipo ou ao somatório de seis ocorrências 
reincidentes independente do tipo de ocorrência  

02 

16 apresentar a garantia contratual ou sua complementação, 
se for o caso, conforme estabelecido no Edital, por dia, 
limitada sua aplicação até o máximo de sete dias.  

11 

17 cooperar ou reter qualquer informação ou dado solicitado 
pelo CONTRATANTE que venha a prejudicar, de alguma 
forma, o andamento da transição das tarefas e serviços 
para um novo prestador, limitada a três notificações do 
CONTRATANTE.  

10 

18 Apresentar os documentos de que trata o item 33 da 
Cláusula Quarta do contrato, por dia, limitada a aplicação a 
10 dias.  

12 

19 Realizar a gestão de movimentação de postos de trabalho a 
seu encargo, limitada a dez ocorrências.  

08 

20 Providenciar local para o nivelamento dos técnicos, nos 
casos previstos, limitada a duas ocorrências do 

08 
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CONTRATANTE  

21 Fornecer Equipamentos de Proteção Individual, conforme 
disposto no item 28, da Cláusula Sexta, por dia de atraso 
na entrega, limitado a 15 dias.  

01 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Será aplicável, cumulativamente ou não com 
outras sanções, multa convencional de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total da contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato 
e na ocorrência de inexecução parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total do contrato, reconhecendo, desde já, a CONTRATADA os 
direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - A inexecução total dar-se-á caso seja configurada 
a extrapolação de limites de ocorrências de infrações antes do início da 
alocação de postos de trabalho; 
 
PARÁGRAFO SEXTO  - A inexecução parcial dar-se-á caso seja configurada 
a extrapolação de limites de ocorrências de infrações após o início da 
alocação de postos de trabalho.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas poderão ser cumuladas e serão 
descontadas da garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o 
da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o contratado 
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO NONO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os 
prazos estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho 
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  

 
PARÁGRAFO DEZ - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma 
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que 
lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para 
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de 
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

Minuta de edital (1014022)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 241



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

63 

 

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

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

 
PARÁGRAFO QUATORZE - No caso de aplicação de penalidade em que a 
contratada tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União 
(GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor 
será o IPCA. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização 
do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão 
resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente 
licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as 
Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do 
Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, 
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado 
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 
artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 
entre as partes. 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2020 E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do 

Pregão Eletrônico nº XX/2020 e seus anexos, e à proposta de preço da 
Contratada, que passam a integrá-lo, independentemente de transcrição.  
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CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, 
equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, 
supressões e eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a 
adequação do valor da garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação 
pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de 
todas as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser 
descontadas eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do 
gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança 
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a 
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes 
da rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, 
não ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será 
resgatada para pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a 
instituição garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja 
solicitação de resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 

na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do 
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as 
disposições estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado 
conforme, vai assinado pelos representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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            ANEXO VII 
 

                                     Pregão Eletrônico nº XX/2022 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
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Licitação nº:  / 2022 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 

 
ANEXO VIII 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM OS VALORES ESTIMADOS 

 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 

(Valores Mensais) 
           

 

 

Dia  /  /  às  h  mim 

 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo 

2021/2022 

Sindicato da categoria Técnico em 
Informática – 8 horas 

 

Identificação do serviço 

 

TIPO DE 
SERVIÇO 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR 
(EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA) 

Posto de 
Serviço 

Posto 1 

 

Tipo da contratação: 

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT 

( ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74) ( ) Trabalho por prazo 
determinado (Lei 9.601/98) 

 

Regime Tributário: 

( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido 

 

MÃO DE OBRA 

 

Mão de obra vinculada à execução contratual 
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REGIME DE TRIBUTAÇÃO :    

 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE 
OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com 
características distintas) 

 

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.595,20 
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
Técnico em 

Informática – 8 horas 
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 
Quantidade Valor 

Unitário 
 (R$) 

Total 
(R$) 

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00 

B Outros (especificar):    

Total  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  
A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
 
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR 

(R$) 
A Salário-base R$ 3.595,20 3.595,20 

B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   
D Outros (especificar):   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.595,20 

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR 
(R$) 

A Transporte R$ 174,20 

A.
1 

Desconto do Vale 
Transporte 

   -R$ 174,20 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 496,51 

C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
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F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOT
AL 

R$ 496,51 

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR 
(R$) 

A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 47,97 

B Álcool em gel 70° INPM R$ 5,97 

C Máscaras Descartáveis R$ 135,74 

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 32,70 

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da 
Planilha II. 1 

R$ 140,41 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 362,80 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 

4.
1. 

Encargos previdenciários, FGTS e outras 
contribuições 

% VALOR (R$) 

A INSS 0,00% R$ 0,00 

B SESI ou SESC 1,50% R$ 53,93 

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 35,95 

D INCRA 0,20% R$ 7,19 

E Salário-educação 2,50% R$ 89,88 

F FGTS 8,00% R$ 287,62 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 107,86 

H SEBRAE 0,60%    R$ 21,57 

TOTAL  16,80% R$ 603,99 

 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR 
(R$) 

 
A 

13º (décimo terceiro) salário  
R$ 299,60 

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. 
sobre 13º (décimo terceiro) salário 

R$ 50,33 

TOTAL R$ 349,93 

 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR 
(R$) 

A Afastamento maternidade R$ 2,66 

 
B 

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. 
sobre afastamento maternidade 

 
R$ 0,45 

 

B.
1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º 
salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 

licença-maternidade 

 

R$ 4,36 
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TOTAL R$ 7,47 

 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR 
(R$) 

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00 

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00 

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-
prévio indenizado 

R$ 75,58 

 C.1 – FGTS (40%) R$ 75,58 

 C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 

D Aviso-prévio trabalhado R$ 3,50 

 
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-

prévio trabalhado 

 
R$ 0,59 

 
F 

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-
prévio trabalho 

 
R$ 0,00 

 F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00 

 F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 

TOTAL R$ 79,66 

 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR 
(R$) 

A Férias e terço constitucional de férias R$ 399,47 

B Ausência por doença R$ 29,96 

C Licença-paternidade R$ 0,75 

D Ausências legais R$ 9,99 

E Ausência por acidente de trabalho R$ 11,98 

F Outros (especificar)  

Subto
tal 

R$ 452,15 

 
G 

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo 
de reposição do profissional 

ausente 

 
R$ 75,96 

TOTAL R$ 528,11 

 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 603,99 

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 349,93 

4.3 Afastamento maternidade R$ 7,47 

4.4 Custo para rescisão R$ 79,66 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 528,11 

TOTAL R$ 1.569,17 

 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 
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5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A Custos indiretos 5,00% R$ 301,18 

B Lucro 5,00% R$ 316,24 

C Tributos 10,15%  
C.1 Tributos federais   

 PIS 0,65% R$ 48,04 

 COFINS 3,00% R$ 221,74 

 INSS 4,50% R$ 332,61 

C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 147,83 

TOTAL R$ 1.367,65 

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 
+ Módulo 4) 

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 

+ Módulo 4 + “custos indiretos”) Nota 3: Base de cálculo “Tributos” 

é o valor do faturamento 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR POSTO) 

     (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração    R$ 3.595,20 

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 496,51 

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 362,80 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.569,17 

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.367,65 

VALOR TOTAL R$ 7.391,33 
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                                        PLANILHA DE TREINAMENTO 

               Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI  
 

 Qtde. Valor 
unitário 

Valor total 

1. Gestão do treinamento 1 1.296,21 R$ 1.296,21 
2. Ambientes do treinamento 1 524,99 R$ 524,99 
3. Transporte intermunicipal 25 16,49 R$ 412,13 

4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,52 
5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00 
6. Alunos 23 26,47 R$ 608,76 

Sub Total R$ 2.901,61 
Total R$ 3.229,40 

Custo Unitário do Treinamento                                                        R$ 140,41 
 

MEMÓRIAS DE 
CÁLCULO 

1. Gestão do Treinamento 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1 R$ 1.296,21 1.296,21 

    

    

Total 1.296,21 

 

2. Ambientes do treinamento 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 524,99 524,99 
Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 

Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse 

sem Fio e Apontador a Laser 
1 R$ 0,00 - 

Total 524,99 
 

3. Transporte intermunicipal 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para 
Maceió 

25 R$ 16,49         412,13 

    

    
Total  

 

4. Transporte municipal 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Município de 
Maceió 

5 R$ 7,30 36,52 

Total 36,52 
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5. Refeição 
Descrição Qtde. Unitário Total 
Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário 

da convenção 
1  R$ 23,00 23,00 

Total  
 

6. Alunos 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Manuais 23 R$ 12,08 277,83 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,09 R$ 212,71 

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,50 R$ 105,13 
Garrafa Água 1 R$ 13,08 R$ 13,08 

Total R$ 608,76 
TOTAL DA PROPOSTA   R$ 283.334,27 
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RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período 
Valor 

Mensal 
Valor 

proporcional 
Quantitativo 

de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio 

Técnico de 

TI 

 
1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 

06/10/22 
R$ 7.391,33 R$ 5.420,31 23 R$ 124.667,08 

 

Total – 1º Turno R$ 124.667,08 

 
1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 

03/11/22 
R$ 7.391,33 R$ 6.898,57 23 R$ 158.667,19 

 

Total – 2º Turno R$ 158.667,19 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 283.334,27 

 

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO 
CUSTO HOMEM/HORA 

  
QTD. TÉC. 1º   Turno 

     
2º 

 
Turno 

 Homens/  
Horas 

 Homens/ 
Horas 

Maceió 5 880 224 1120 
Arapiraca 4 704 224 896 

Palmeira dos Índios 2 352 224 448 
Delmiro Gouveia 2 352 224 448 

União dos Palmares 2 352 224 448 
Penedo 2 352 224 448 

Porto Calvo 2 352 224 448 
São Miguel dos Campos 2 352 224 448 

Santana do Ipanema 2 352 224 448 
Total 23   4048  224 5152 
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RESUMO 
 

Custo da Proposta em 
Homem/Hora 

Quant. 
Valor 

H/H 
H/H 

Valor do 
Turno 

1º Turno  4048 R$ 30,80 R$ 124.667,08 

2º Turno  5152 R$ 30,80 R$ 158.667,19 

Total    R$ 283.334,27 

 

Obs: 1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 03-10-2022 =(22 

dias) multiplicada por 8 horas diárias de trabalho. 

2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs (de 07-10 a 03-11-2022). 

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades 

em feriados e domingos. 

4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 9,0281%. Entretanto, o licitante deve cotar os 

custos pela convenção coletiva que utilizar como referência, e pedir a repactuação, se for o caso, no momento oportuno, inclusive considerando-

se os custos variáveis. 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

   

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro (a), 
inscrito (a) no RG sob nº __________ 

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, que a 

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as 
atividades microinformática e suporte em TI 

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022. 

  

____________________________________, ___ de ___________de 2022. 

 

NOME:__________________________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________________ 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:________________________________ 
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INFORMAÇÃO Nº 755 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à contratação de
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para atuação
em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos
e locais de votação.
 
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da contratação.
 
Foi incluída, no Item 2 da minuta de edital,  a data de 31 de dezembro
do ano em curso para o término da vigência contratual, uma vez que o
Termo de Referência não estabelecida um dia certo para o antedido
término, apenas citava que a vigência do contrato seria até o final do
exercício de 2022.
 
Ainda, na referida minuta, foram complementadas as disposições
relativas à garantia contratual (Item 22 da minuta do edital e Cláusula
Treze da minuta do contrato), carecendo tais itens de ratificação.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
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Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, inclusive com a inclusão e a compleentação
efetuadas, seja dado encaminhamento dos autos em seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 15/02/2022, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/02/2022, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 16/02/2022, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014025 e o código CRC F45FBA8F.

0004573-45.2021.6.02.8000 1014025v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Reporto-me à Informação 755 (doc. 1014025),

acerca do qual nada temos a opor, para remeter os autos à AJ-
DG, no sentido de que seja analisada a minuta de
evento 1014022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/02/2022, às 19:44, 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
1014256 e o código CRC 55FD3D07.

0004573-45.2021.6.02.8000 1014256v1
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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 2022.
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos

para análise da minuta de edital 1014022, que objetiva à
contratação de empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática,
transmissão de dados e periféricos de TI, tudo de acordo com
requisição promovida pela Comissão de Planejamento das
Eleições 2022.

 
Numa análise preliminar quanto à instrução

processual presente nos autos, observamos que se encontram
pendentes, conforme consta da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017:

 
- Aprovação do Termo de Referência pela
autoridade competente;
- Instrução acerca do levantamento de
preços para estimativa da despesa e seu
enquadramento, mediante identificação
da modalidade de licitação ou hipótese de
contratação direta;
- Reserva de crédito orçamentário.
 

Assim, devolvo os autos à Secretaria de
Administração para aperfeiçoamento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/02/2022, às 12:31, 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
1016149 e o código CRC A639B5D8.

0004573-45.2021.6.02.8000 1016149v1
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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.
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG, 1016149, aprovo o

termo de referência, considerando a versão mais atualizada,
evento 0981370.

 
Dessa forma, remete o feito à SEIC, para a

instrução acerca do levantamento de preços para estimativa da
despesa e seu enquadramento, mediante identificação da modalidade
de licitação ou hipótese de contratação direta.

 
Concomitantemente, à COFIN para a reserva de crédito,

de acordo com o valor estimado pela SEIC, tendo em vista
deliberação da CPPE:

 
"Considerando o avançado da instrução, seguir
com a reserva de crédito no valor estimado e
demais medidas para a aquisição, em face do
histórico observado em anos eleitorais, de
sobra orçamentária, por se tratar de
contratação relevante para os trabalhos
eleitorais (processo-chave)."

 
Nesse último aspecto, a SGO/COFIN deverá promover a

reserva de crédito e indicar o deficit a ser rateado com as demais
contratações, devendo valer-se de créditos destinados a reforços de
contratações ordinárias (adicional de apoio administrativo, de
energia elétrica etc.) e de aquisições cuja tramitação fora suspensa,
a exemplo das linhas adicionais.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 17:12, 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
1016547 e o código CRC D233AE40.

0004573-45.2021.6.02.8000 1016547v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1016547).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/02/2022, 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
1017003 e o código CRC 5A7FE0D2.

0004573-45.2021.6.02.8000 1017003v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À GSAD,
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação, conforme
Termo de Referência - 0981370.

Em atenção ao determinado por Vossa Senhoria,
Despacho GSAD - 1016547, considerando a estimativa do
valor da contratação apresentada pelo servidor Maurício
Marcelino Alves, no montante de R$ 283.334,27 (duzentos e
oitenta e três mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e
sete centavos) - 1013967, em virtude de sua participação na
Comissão instituída pela Portaria Presidência de nº 260
(0904725), após apresentação da estimativa de custo dos
insumos relacionados, por esta Seção (Despacho SEIC -
 0950259), sugerimos, s.m.j,  a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019 com
ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 

Despacho SEIC 1017054         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 264



Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/02/2022, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017054 e o código CRC D3AC10DC.

0004573-45.2021.6.02.8000 1017054v1
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CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 21/02/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017187 e o código CRC 40F1D66B.

0004573-45.2021.6.02.8000 1017187v2

Certidão SEIC 1017187         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 266



Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/02/2022 19:11
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 72

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339040 70290 IES APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

21/02/2022 0004573-45.2021.6.02 - 283.334,27

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

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

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE TIC. PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS.
VALOR NO DOC 1013967, PÁGINA 8. PROC 0004573-45.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

21/02/2022 Inclusão 283.334,27

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

21/02/2022 19:04:31
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 72; 2022RO000261

Observação:

-VALOR NO DOC 1013967, ÚLTIMA PÁGINA.
-FORAM RETIRADOS R$70.234,27 DE ADICIONAL DE ENERGIA

ELÉTRICA DE PLEITOS PARA PERMITIR A RESERVA DE CRÉDITO.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 22/02/2022, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017215 e o código CRC 62FD4EEA.
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1017054, para

remeter os autos à SLC, para elaboração do edital e demais
medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2022, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017675 e o código CRC 9C7D4EF0.

0004573-45.2021.6.02.8000 1017675v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
À SAD,
Informando que a minuta de Edital de Pregão

Eletrônico consta no evento SEI 1014022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 24/02/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1019559 e o código CRC EF782662.

0004573-45.2021.6.02.8000 1019559v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
Em face do Despacho SLC 1019559, remeto os

autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/02/2022, às 18:29, 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
1019604 e o código CRC 024FB05A.

0004573-45.2021.6.02.8000 1019604v1
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CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 25/02/2022, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1019846 e o código CRC 9456D8A2.

0004573-45.2021.6.02.8000 1019846v2
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PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 197 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de empresa especializada na
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,
tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de
Planejamento de Eleições, conforme descrito no Termo de
Referência ora inserto no evento SEI nº 0981370.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Termo de Referência (versão final) (0981370);
- Aprovação do TR pela autoridade competente

(1016547);
- Estimativa de preços consolidada pelo servidor

Maurício Marcelino Alves (Portaria Presidência nº 260/2021 -
0904725), no montante de  R$ 283.334,27 (duzentos e oitenta
e três mil trezentos e trinta e quatro reais e vinte e sete
centavos) - 1013967;

- Pronunciamento da Seção de Instrução de
Contratações sugerindo a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019 com
ampla participação (Despacho SEIC 1017054);

- Minuta 1014022 de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, elaborada pela SLC, sem conferir
exclusividade na participação do certame às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, em virtude do valor estimado da
contratação;

- Reserva de crédito no montante suficiente para
cobrir a despesa objeto dos autos (1017214);

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Secretário
de Administração.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras,

passamos a opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos
que seguem.
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3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1014022).

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
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antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o Decreto nº
10.024/2019, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal e ao art. 14, do antedito
Decreto, pendente a autorização de abertura da licitação.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES
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1
Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 0981370

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública que
demanda a futura contratação?

SIM 0981370

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM 0981370

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM 0981370

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de exibição
de amostras ao longo do processo de
licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de
itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

SIM 0981370

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de
maior relevância técnica e de valor
significativo do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades mínimas?

SIM 0981370

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de atestados
de capacidade técnica?

SIM 0981370

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da
complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados?

SIM 0981370

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados
independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16
O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos
para atestados de capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de
trabalho (mão de obra residente)?

SIM 0981370
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19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise
de outras soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de
instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que
possam ser causa de aumento dos
custos da futura contratação?

SIM 0981370

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? N/A 0981370

23 Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade competente? SIM 1016547

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? N/A 0965245

25

Os atos correlatos à pesquisa de preços
foram produzidos de acordo com a
legislação de regência e estão
devidamente demonstrados e
justificados no processo administrativo?

N/A 0965245

26 Foi produzida planilha comparativa com
os preços encontrados? N/A  

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu
ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 1003622

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO  

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista
para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

SIM  

30

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento
às entidades preferenciais (MEI, ME,
EPP e Sociedade Cooperativa), limitado,
no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço
cotado?

SIM 1014022

31

A minuta do edital contém previsão de
cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

SIM 1014022

32

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial em N/A  
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32 razão do valor da contratação (caso
previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em planilhas
que expressem a composição de todos
os custos unitários afetos aos
bens/serviços que serão adquiridos?

SIM 1014022

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação
especial (inclusive em Acordos e em
Convenções Coletivas de Trabalho)?

SIM 1014022

36
A minuta do edital contém definição da
forma de apresentação de lances, dos
critérios de julgamento, classificação e
aceitação das propostas?

SIM 1014022

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 1014022

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 1014022

39 A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser contratado? SIM 1014022

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

SIM 1014022

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 1014022

42
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 1014022

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início
da prestação de serviços?

SIM 1014022

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 1014022

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 1014022

46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 1014022

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que

SIM 1014022
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incorrerem em inadimplemento?

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém norma
estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de
execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a
despesa)

SIM 1014022

49
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

N/A  

50
A minuta do contrato contém requisitos
de qualidade que viabilizem a vinculação
da remuneração com os resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste e/ou
repactuação de preços?

SIM Irreajustável

52
A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO 1014022

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de
preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi
verificada a possibilidade de a licitação
ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e
Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º
do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei
nº 11.488/07

N/A  

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e aprovação
da minuta de edital e seus anexos pela
assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

 Em
andamento

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e
arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e
art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30,
VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

60

Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço,
houve divulgação, mediante publicação
no DOU, da intenção de registro de
preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os autos do processo contêm
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61
Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a
despesa?

SIM 1017214

62

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa
(artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração
do ordenador da despesa (artigo 16, II,
da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no evento SEI
nº 1014022, que trata do Edital de PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de empresa especializada na
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação, duratnte o
pleito eleitoral do corrente ano, tudo de acordo com
requisição promovida pela Comissão de Planejamento de
Eleições, conforme descrito no Edital e seus respectivos
Anexos.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 04/03/2022, 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
1021021 e o código CRC 79646E80.

0004573-45.2021.6.02.8000 1021021v9
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de março de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos e especialmente
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº 197/2022
(1021021), aprovando a Minuta de Edital (1014022), submeto
o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente
certame, na modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação
de empresa especializada na manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão
de dados e periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos
locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e
locais de votação, duratnte o pleito eleitoral do corrente ano,
tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de
Planejamento de Eleições, conforme descrito no Edital e seus
respectivos Anexos.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/03/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021772 e o código CRC 660DDA3B.

0004573-45.2021.6.02.8000 1021772v1
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PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO :
Autorização. Abertura fase externa. Menor Preço Global. Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dado e periféricos de TI, para atuação em apoio de TI nos locais
de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação.

 

Decisão nº 668 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI (1021772).

Dessarte, AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº
10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dado e periféricos de TI, para
atuação em apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, durante o pleito eleitoral do
corrente ano, tudo conforme a requisição promovida pela Comissão
de Planejamento das Eleições, conforme as especificações constantes
no edital e respectivos anexos.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório e demais medidas de sua alçada, nos termos da minuta
constante no evento SEI (1014022), aprovada pela Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral por meio do Parecer 197/2022 (1021021).

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/03/2022, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1025246 e o código CRC 7CAE67D1.

0004573-45.2021.6.02.8000 1025246v2
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2022.
À SLC, para publicar o aviso do certame, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 668 (doc. 1025246).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/03/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1025683 e o código CRC E13AE6D6.

0004573-45.2021.6.02.8000 1025683v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1155//22002222  
  

PROCESSO Nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 28 de março de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                    Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a 
contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, tudo de acordo 
com requisição promovida pela Comissão de Planejamento das Eleições 2022. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG 
nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 
2010, a  Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a 
Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 212, de 18 de 
junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da 
União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria 
deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa 
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas 
neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o 
dia 31 de dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo 
encerrar-se antes, com a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento 
e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia 

e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no 

art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado 

da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 
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5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos 

objetos desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, 

prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas 

apenas duas casas após a vírgula; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às 

especificações constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, Resumo das 

Planilhas de Custos e Proposta de Preços e Planilha de Treinamento, a serem 

preenchidas conforme modelos constantes nos Anexos III a V, respectivamente, a 

qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que 
rege a categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva 
data base e vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, 
SEBRAE, INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 
13 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão 
cotar esses itens, sob pena de desclassificação. 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
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7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços (1º 
turno + 2º turno). 
 

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo 

de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 
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7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  
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8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo para a contratação o valor global de R$ 283.334,27 (duzentos e oitenta e 
três mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), para contratação 
dos serviços, sendo R$ 124.667,08 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e oito centavos), para o 1º turno de eleição, e R$ 158.667,19 
(cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dezenove 
centavos), para o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo algum vincula a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 
8.3.1., estão disponíveis no Anexo VIII. 
 
8.2.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada 
item que compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como 
critério os valores disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VIII. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se 

os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 
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encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos 

constantes nos Anexos II a VI deverão ser enviados quando solicitados pelo 

pregoeiro. 

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

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

Edital nº 15/2022 (1026313)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 294



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

12 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 
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b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 
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9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 

poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 

quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado 
ou declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante 
fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da presente 
licitação. 

9.10.3.1.   A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade 
técnica através de certidões ou atestados de serviços similares de 
complexidade logística, qualificação de mão de obra e operacional 
equivalente ou superior. 

9.10.3.2.   Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, 
conhecimentos comprovados em operação de microcomputadores e, de 
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preferência, experiência em atividades de técnico de urna em pleitos 
eleitorais anteriores. 

 
9.10.3.3.  A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada 
mediante a apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas 
especializadas, instituições de ensino ou órgãos idôneos no âmbito estadual 
ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que 
comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 
(cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 

 
9.103.4.  A experiência de atuação em eleições anteriores como 
técnico de urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou 
certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta 
anterior, supri as exigências anteriores. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a 
contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida 
no domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de 
abertura do certame; 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que tenham 
minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela unidade 
contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando 
índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG 
superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade 

e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, 
valor e prazo de pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 
ou recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
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16 – DA GESTÃO CONTRATUAL  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 
 
a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do 
Edital; 
 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou 
cooperados da empresa contratada;  
 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou 
com incompatibilidades funcionais; 
 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula 
contratual; 
 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula 
contratual; 
 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que 
atendidas as obrigações contratuais;  
 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 
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IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
 

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

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-

horas, por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do início das 

atividades previstas;; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-

horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 

6 (seis) do início das atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-

horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 

6 (seis) do início das atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 

inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, 

sendo esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, 

considerado o total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local 

de prestação dos serviços; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  

 

17.2.1. Distribuição e quantificação dos técnicos 

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 
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17.3.  As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser 
impostas cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. 
Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
17.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

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

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

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

 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 
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17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem 
por cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da 
declaração de quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que 
trata o anexo X, certidões negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos 
serviços pelas unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de 
serviços, na forma do anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e 
pagamento. 
 
18.2.  O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na 
proposta e nota de empenho. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 
 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
 
18.6.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias assinada pelos seus contratados/colaboradores na 
forma do anexo ,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme 
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
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18.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
 
18.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na 
própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
18.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 
 
18.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo 
com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
18.11.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 
 
18.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
18.13.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação 
municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados 
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e 
prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
18.14.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes 
e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só 
ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da 
despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares 
(incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  
 
18.15. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
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Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365). 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - 
Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo VI deste Edital. 
  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo VI deste Edital. 
   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá 
prestar uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente 
a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do 
TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais 
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 
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22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 
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23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Relatório Setorial de Prestação de Serviços de Microinformática e 
Suporte de TI; 
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços (por posto); 
ANEXO IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de 
Preços;  
ANEXO V - Planilha de Treinamento; 
ANEXO VI - Minuta de Contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII –Planilhas preenchidas com Valores Estimados; 
ANEXO IX - Declaração de Cumprimento de Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias. 
 

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

Maceió/AL, 14 de março de 2022. 
 
 

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

    TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de 
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência. 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação 

 
À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita 
equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e 
computadores com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para homologação 
dos sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de produção; 
oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de 
transmissão remota;registro das informações levantadas; convocação, treinamento e apoio 
aos mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que 
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas 
eletrônicas após a votação. 

 
Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado 
apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se 
busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela 
para o momento tão particular e único que o das eleições. 

 
2.2 Restrições Legais 
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a 
contratação de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, 
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
2.3 Finalidade 
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com 
conhecimentos na área de informática. 
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos expedientes. 

  

Suas atividades serão: 
 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, 
etc...); 
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 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, 
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das 
seções eleitorais; 
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais; 
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; 
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das 
dificuldades encontradas; 
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos 
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais. 

 
2.4 Premissas de Perfil 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como 
já refalado em número reduzido. 
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a 
partir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

 
Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: 
Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral. 

 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão. 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça 
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, 
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 
efetividade, transparência e segurança”. 

 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos 

Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e 
Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral. 

 
2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações 
anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de 
gestão dos serviços de apoio da realização das eleições. 

 
2.7 Resultados Pretendidos 
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Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de transmissão 
e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio do correto 
funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a 
célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE. 

 
3. Especificação dos serviços 

 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, 
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior. 

 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão 
realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, pontos 
de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação. 

 
3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste 
Termo de Referência. 
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados 
pela contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento. 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte 
forma: 
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, 
inclusive quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais. 

3.6 Momentos: 

 : 

  

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas: 

– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno; 

Ante-véspera das Eleições: 

 – Data: 30/09/2022: 1º Turno; 

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Véspera das Eleições: 

 – Data: 01/10/2022: 1º Turno; 

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dia das Eleições: 
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– Data: 02/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias posteriores à eleição: 

– Data: 03/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) 

- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022 

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado 

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno; 

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver; 

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022 

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação 
e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas 
informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: 
vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, 
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em 
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, 
pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do 
Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca 
dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito. 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de 
votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos 
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular 
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e 
instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão 
remotos. 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de 
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das atividades 
de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de 
armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral. 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos 
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios 
eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as 
Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio 
técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas 
eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao 
pleito eleitoral. 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, 
correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas 
informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e 
equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno. 
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 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: 
tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover 
o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), 
assegurando o direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência 
de verbas extraordinárias. 

  

 
4. Qualificação dos profissionais 

 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em 
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico 
de urna em pleitos eleitorais anteriores. 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos 
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim 
que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e 
vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por 
registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e 
que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática. 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a partidos 
políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores ou 
empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, para 
a prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e 
09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo 
exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim. 

 
5. Locais de apresentação 

 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: 
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de 
seleção ou treinamento). 
Véspera e dia das Eleições: 
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme determinado 
pelo Contratante. 

 
6. Deslocamento 

 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço 
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e 
municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de 
abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover 
os meios de transporte. 

  

NAT Área 

Zonas Abrangidas 

PA – Postos de 
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Atendimento 

Maceió I 

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 

6ª (Atalaia) 

  

PA (Capela) 

8ª (Pilar) 

PA (Santa Luzia do Norte) 

15ª (Rio Largo) 

26ª (Marechal Deodoro) 

Arapiraca II 

20ª (Traipu) 

22ª (Arapiraca) 

29ª (Batalha) 

44ª (Girau do Ponciano) 

49ª (São Sebastião) 

55ª (Arapiraca) 

Palmeira dos Índios III 

5ª (Viçosa) 

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo) 

45ª (Igaci) 

31ª (Major Isidoro) 

46ª (Cacimbinhas) 

Delmiro Gouveia IV 

27ª (Mata Grande) 

PA (Piranhas) 

39ª (Água Branca) 

40ª (Delmiro Gouveia) 

Santana do Ipanema V 

11ª (Pão de Açúcar) 

19ª (Santana do Ipanema) 

PA (Olho Dágua das 
Flores) 

50ª (Maravilha) 

51ª (São José da Tapera) 

União dos Palmares VI 

9ª (Murici) 

16ª (São José da Laje) 

PA (Colônia Leopoldina) 

53ª (Joaquim Gomes) 

21ª (União dos Palmares) 

Penedo VII 

13ª (Penedo) 

7ª (Coruripe) 

  

PA (Junqueiro) 
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37ª (Porto Real do Colégio) 

PA (Piaçabuçu) 

Porto Calvo VIII 

PA (Passo de Camaragibe) 

14ª (Porto Calvo) 

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi) 

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe) 

São Miguel dos 
Campos 

IX 

PA (Anadia) 

34ª (Senador Teotônio 
Vilela) 

PA (Junqueiro) 

18ª (São Miguel dos 
Campos) 

47ª (Campo Alegre) 

48ª (Boca da Mata) 

PA (Anadia) 

PA (Limoeiro de Anadia) 

10. Estratégia de Contratação 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 
3.697, de 21/12/2000. 

 
11. Valor estimado 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se 
houver. 

 
12. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, 
Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, 
O. Das Eleições 2022. 

13. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
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contratação; 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto 
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim 
instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de 
prevenção de contágio para o COVID-19; 

 
14. Obrigações do Contratante 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato; 
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15. Pagamento 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do 
valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de 
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo 
IV, certidões negativas federais ( FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas 
unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na 
forma do anexo I, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela 
legislação fiscal; 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após 
o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo 
,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota 
fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal 
do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. 
Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal poderá ser 
exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo 
titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que 
não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, 
para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. 
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. 
Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as 
informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, não 
passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal 
pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização 
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pelo Ordenador em processo administrativo apartado. 
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de que 
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os 
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos 
incidentes, se houver. 

  

16. Gestão e Fiscalização Contratual 

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições: 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados 
da empresa contratada; 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
17. Garantia Contratual 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato. 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da 
pertinente convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de 
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares, na forma dos 
anexos III e V,  com necessária conversão dos serviços em homem/hora (Anexo IV); 
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a 
empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as 
mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE; 

  

19. Formulação da Proposta de Preço 

 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando 
os seguintes itens: 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação 
contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e trabalhistas. 

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta, a ser preenchida conforme modelo previsto no Anexo IV. 

 
20. Formação de Preços 
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Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a 
seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto e Cálculo de Custo de 
homem/hora 
Anexo V – Planilha de Treinamento; 
Anexo IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços; 
Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha 
auxiliar própria. 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios 
Técnicos da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e 
procedimentos que serão utilizados nas eleições. 
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do 
anexo V, que demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final 
incorporado ao preço de homem/hora _ ANEXO III: 
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “técnico treinado”. 

  

21. Sanções Contratuais 

 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar 
outras mais severas; 

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 
por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo considerada 
como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas; 

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, 
por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo 
esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total 
das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos 
serviços; 

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
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21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 
as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

  

22. Distribuição e quantificação dos técnicos 

   

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 

 
23. Vigência 
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
24. Qualificações: 

 
Técnicas: 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 
em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os 
objetos da presente licitação; 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões 
ou atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra 
e operacional 
equivalente ou superior. 

 
Financeiras: 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 
da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela 
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e 
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demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de 
Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 
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ANEXO II 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE TI 
NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022 

  

NAT/ZE:_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:_______________
____________________________________________________ 

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:__________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho. 
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ANEXO III     

                  

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO     

(Valores mensais)     

                  

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000     

Licitação nº: ___ / 2022     

                  

Dia ___/___/___ às ___h___mim     

                  

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)     

                  

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)       

Município/UF       

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022     

Sindicato da categoria 
Técnico em 
Informática – 8 
horas 

    

                  

Identificação do serviço     

                  

TIPO DE SERVIÇO 
UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE TOTAL A 
CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA) 

    

Posto de Serviço Posto 1     

                  

Tipo da contratação:       

(       ) 
Terceirizada                                                                      

(       ) Regime da CLT       

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                       
(       ) Trabalho por prazo determinado 
(Lei 9.601/98)         

                  

Regime Tributário:                              

(       ) Lucro Real     
(       ) Lucro 
Presumido 

      

                  

MÃO DE OBRA     

                  

Mão de obra vinculada à execução contratual     
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DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA     

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)       

2 Salário normativo da categoria profissional       

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 
Técnico em 
Informática – 8 
horas 

    

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)       

                  

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________     

                  

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO     

                  

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO     

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade 
Valor 
Unitário 
(R$) 

Total 
(R$) 

    

A Valor dos serviços   R$ 0,00 0,00     

B Outros (especificar):           

Total       

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00     

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual       

A INSS       

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO       

                  

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO     

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS 
VALOR 
(R$) 

    

A Salário-base         

B Adicional de periculosidade         

C Adicional de insalubridade         

D Outros (especificar):         

TOTAL DA REMUNERAÇÃO       

                  

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS     

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 
VALOR 
(R$) 

    

A Transporte       

A.1 Desconto do Vale Transporte               

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)       

C Assistência médica e familiar       

D Auxílio-Creche       

E Seguro de vida, invalidez e funeral       
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F Outros (especificar) – Assiduidade       

TOTAL       

                  

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS     

3. INSUMOS DIVERSOS       

A Uniformes (Crachá e Camiseta)       

B Álcool em gel 70° INPM       

C Máscaras Descartáveis       

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo)       

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1       

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS       

                  

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS     

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições     

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições %       

A INSS 0,00%       

B SESI ou SESC 1,50%       

C SENAI ou SENAC 1,00%       

D INCRA 0,20%       

E Salário-educação 2,50%       

F FGTS 8,00%       

G Seguro acidente do trabalho 3,00%       

H SEBRAE 0,60%       

TOTAL   16,80%       

                  

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário 
VALOR 
(R$) 

    

A 13º (décimo terceiro) salário       

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo 
terceiro) salário 

      

TOTAL       

                  

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade       

A Afastamento maternidade       

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade 

      

B.1 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos 
pelo substituto durante os 120 dias de licença-maternidade 

      

TOTAL       

                  

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR     
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(R$) 

A Aviso-prévio indenizado       

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado       

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado       

  C.1 – FGTS (40%)       

  C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019       

D Aviso-prévio trabalhado       

E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado       

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho       

  F.1 – FGTS (40%)       

  F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019       

TOTAL       

                  

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente       

A Férias e terço constitucional de férias       

B Ausência por doença       

C Licença-paternidade       

D Ausências legais       

E Ausência por acidente de trabalho       

F Outros (especificar)       

Subtotal       

G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente 

      

TOTAL       

                  

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS     

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
VALOR 
(R$) 

    

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições       

4.2 13º (décimo terceiro) salário       

4.3 Afastamento maternidade       

4.4 Custo para rescisão       

4.5 Custo de reposição do profissional ausente       

TOTAL       

                  

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO           

                  

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO %       

A Custos indiretos         
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B Lucro         

C Tributos         

C.1 Tributos federais         

  PIS         

  COFINS         

  INSS         

C.2 Tributos estaduais (ICMS)         

C.2 Tributos municipais (ISS)         

TOTAL       

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)     

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos 
indiretos”) 

    

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento     

                  

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO           

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)       

A Módulo 1 – Composição da remuneração       

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários       

C Módulo 3 – Insumos diversos       

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas       

Subtotal (A+B+C+D)       

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro       

VALOR TOTAL       
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ANEXO IV 
 

RESUMO DAS PLANILHAS DE CUSTOS HOMEM/HORA E PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal 
Valor 
proporcional 

Quantitativo 
de funcionários 

Valor Total 

Apoio 
Técnico 

de TI 

1 Valor Mensal – 1ª T 
15/09/22 a 
06/10/22 

    23   

  

Total – 1º Turno   

1 Valor Mensal – 2ª T 
07/10/22 a 
03/11/22 

    23   

  

Total – 2º Turno   

                            VALOR TOTAL DA PROPOSTA   

                  

      PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA   

        QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno   

          Homens/hora Horas Homens/Horas   

      Maceió 5 880 224 1120   

      Arapiraca 4 704 224 896   

      Palmeira dos Índios 2 352 224 448   

      Delmiro Gouveia 2 352 224 448   

      União dos Palmares 2 352 224 448   
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      Penedo 2 352 224 448   

      Porto Calvo 2 352 224 448   

      
São Miguel dos 
Campos 

2 352 224 448   

      Santana do Ipanema 2 352 224 448   

      Total 23 4048 224 5152   

                  

      RESUMO   

      Custo da Proposta em HomeM/Hora Quant. H/H Valor H/H 
Valor do 
Turno 

  

      1º Turno   4048       

      2º Turno   5152       

      Total           
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                                                    ANEXO V 
 
                                     PLANILHA DE TREINAMENTO 
 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 

        

  Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1     

2. Ambientes do treinamento 1     

3. Transporte intermunicipal 25     

4. Transporte municipal 5     

5. Refeição 1     

6. Alunos 23     

Sub Total   

Total   

Custo Unitário do Treinamento_ Transf. para a letra "E", MÓDULO III 
do anexo II. 

      

        

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

1. Gestão do Treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1     

        

        

Total   

        

2. Ambientes do treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1     

Mesas computadores 4     

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4     
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Carteiras e Cadeiras 30     

Sistema de Som Ambiente 1     

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1     

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1     

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a 
Laser 

1     

Total   

        

3. Transporte intermunicipal 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25     

        

        

Total   

        

4. Transporte municipal 

Descrição Qtde.     

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5     

Total   

        

5. Refeição 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1     

        

        

Total   

        

6. Alunos 

Descrição Qtde.     

Manuais 23     

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30     
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30     

Garrafa Água 1     

Total 
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ANEXO VI 
 

Minuta de Contrato 
 

CONTRATO Nº XX/2022 
Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA 
_________.  
 

 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, 
neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão Praxedes, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa __________, situada na 
_______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da 
C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua 
_______________, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, 
com fulcro na Lei Federal n° 10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do 
Pregão Eletrônico n° 15/2022, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de 
Ética) do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas 
SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 
01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução nº 169, do Conselho Nacional de 
Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior 
Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 
8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-
al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
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  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de 
execução encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 15/2022. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o 
regime de empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 
___________ (______________________), conforme proposta constante nos 
autos e de acordo com a tabela abaixo: 

 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subite
m 

Descrição Período 
Valor 

Mensal 
Valor 

proporcional 
Quantitativo 

de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio 

Técnico 

de TI 

 
1 

Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 
06/10/22 

R$  R$  23 R$  

 

Total – 1º 
Turno 

R$  

 
1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 
03/11/22 

R$  R$  23 R$  

 

Total – 2º 
Turno 

R$  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à 
execução deste contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% 
(cem por cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, 
no prazo de 8 (oito) dias úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, 
acompanhada da declaração de quitação e cumprimento de obrigações 
trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo X, certidões negativas federais 
(FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e 
gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do 
anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o 
mesmo indicado na proposta e nota de empenho. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção para que não incida a retenção na 
forma acima. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, 
no prazo de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: 
nota fiscal, comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),declaração de 
quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias assinada pelos seus 
contratados/colaboradores na forma do anexo ,declarações de não incidência de 
tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que 
julgar importantes à atestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término 
de cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente 
prestados, comprovados e atestados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária 
para crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será 
previamente comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, 
para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo 
retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de 
faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO NONO - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de 
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração 
original assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e 
situação, de acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao 
pagamento. A não apresentação de declaração será automaticamente entendida 
como situação normal de retenção tributária.. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. 
Valores devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser 
cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou 
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua devolução à 
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a 
partir da data de sua reapresentação. 

 

Edital nº 15/2022 (1026313)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 336



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

54 

 

PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de 
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, 
se for o caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento 
antecipado. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária 
para crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento 
da mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será 
previamente comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, 
para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo 
retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de 
faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou 
recolhimento de algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota 
fiscal) declaração original assinada pelo titular responsável, fundamentando seu 
enquadramento e situação, de acordo com as normas legais vigentes ao fato 
gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo 
TRE-AL poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. 
Valores devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser 
cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local 
de prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota 
fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do 
recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que 
lhe são prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar 
o ISS na nota fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de 
Finanças do município competente 

 
PARÁGRAFO VINTE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não 
previstos na contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, 
deverá ser objeto de solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, 
instrução pelas áreas competentes e autorização pelo Ordenador em processo 
administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação da 
empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-
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AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e 
evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  

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

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: 
I = (6/100)/365) . 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o 
exercício 2022, alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; 
PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serv. 
de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  
 

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
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c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, 
por meio de termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
 
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 
e) Fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao 
pessoal contratado; 
 
f) Apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de 
seleção, contratação e deslocamento dos profissionais; 
 
g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos 
empregados ou cooperados; 
 
h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
 
i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada 
empregado com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado 
cartão-crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE 
e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
 
j) Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a 
seguinte inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e 
números em dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve 
fornecido para o TRE e colher sua aprovação, para o caso de fornecimento de 
camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) camisetas por contratado; 
 
k) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão 
de incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) Arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e 
treinamento,conforme detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das 
obrigações trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus 
profissionais disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e 
previdenciários e demais documentações comprobatórias exigidas pela gestão 
contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL; 
 
o) Fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 
(cinco) máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por 
contratados por dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua 
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proteção individual e correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência 
da pandemia de COVID-19; bem assim instruir seus colaboradores quanto ao 
correto manuseio e descarte dos itens; 
 
p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM 
por contratado; 
 
q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de 
contágio para o COVID-19;  
  

q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de 
habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação; 
 
r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente 
licitação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos 
encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
durante a execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a 
execução total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam 
cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
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a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os 
atos de execução do contrato; 
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento 
das prestações contratuais da empresa contratada; 
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento 
do material; 
 
e) Fiscalizar a execução do contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de 
sua assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar 
antes, caso haja a solução de suas obrigações. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 
  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato 

desde que haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O 
contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
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PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, inclusive aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com 
seus empregados, até o limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 No caso de a CONTRATADA falhar na execução do contrato ou fraudá-lo, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de 
licitar e contratar com a União, será descredenciada no SICAF pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de 
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA não inicie a execução 
dos serviços quando convocada e nas condições avençadas, ficará 
sujeita à multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o 
valor total da contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua 
aplicação até o máximo de 15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo 
quinto) dia os serviços poderão, a critério da Administração, não mais 
ser aceitos, configurando-se, nesta hipótese, a inexecução total do 
contrato, com as consequências previstas em lei, no ato convocatório 
e neste instrumento contratual.  
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito de aplicação de multa, às infrações 
são atribuídos graus, conforme as tabelas a seguir:  
 

GRAU  CORRESPONDÊNCIA  

01 0,2% do valor da ordem de serviço correspondente  

02 0,4% do valor da ordem de serviço correspondente  

03 0,8% do valor da ordem de serviço correspondente  

04 1,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

05 1,6% do valor da ordem de serviço correspondente  

06 2,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

07 3,2% do valor da ordem de serviço correspondente  
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08 4,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

09 0,02% do valor do Contrato  

10 0,04% do valor do Contrato  

11 2,0% do valor da garantia contratual ou de sua complementação  

12 0,005% do valor do contrato  

 

INFRAÇÃO  

ITEM  DESCRIÇÃO       GRAU  

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 
físico, lesão corporal ou consequências letais, por 
ocorrência, limitada sua aplicação até o máximo de três 
ocorrências  

           08 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por 
ocorrência, limitada a cinco dias e três ocorrências  

          07 

03 Manter empregado sem qualificação para executar os 
serviços contratados, por dia, limitada a 15 (quinze) dias.  

       06 

04 Apresentar apenas currículos de parte do quantitativo dos 
prestadores de serviço previstos na OS, sem a anuência do 
CONTRATANTE, por dia de atraso, limitada a 15 (quinze) 
dias.  

      01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela 
fiscalização, por ocorrência e por dia, limitada a três 
ocorrências ou quinze dias.  

      02 

06 Prestar serviço diferente com o estabelecido no objeto da 
OS e neste Termo de Referência, para primeira ocorrência 
de cada OS.  

Advertênci
a 

07 Prestar serviço diferente com o estabelecido no objeto da 
OS e neste Termo de Referência, a partir da 2ª ocorrência 
na OS, por ocorrência, limitada a dez ocorrências.  

04 

08 Entregar com atraso os currículos exigidos, ocasionando 
atrasos no início da prestação dos serviços, por dia de 
atraso, limitada a 30 (trinta) dias.  

04 

09 Descumprimento de prazos de alocação de postos de  01 
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trabalho, por dia de atraso, limitado a 30 (trinta dias)  

Para os itens seguintes, deixar de:  

10 zelar pelas instalações da Justiça Eleitoral utilizadas, por 
ocorrência, limitada a cinco ocorrências.  

03 

11 cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, 
por ocorrência, limitada a três ocorrências  

      02 

12 substituir empregado que se comporte de modo 
inconveniente ou que não atenda à necessidade da 
prestação do serviço, por ocorrência, limitada a cinco 
ocorrências.  

01 

13 indicar e manter durante a execução do contrato os 
prepostos ou seus substitutos nas condições previstas no 
Edital, por ocorrência, limitada a cinco ocorrências.  

09 

14 cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, por ocorrência, limitado a 
dez tipos de ocorrências diferentes.  

01 

15 cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não 
previstos nesta tabela de multa, após reincidência 
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por tipo de 
ocorrência, limitada a três ocorrências reincidentes do 
mesmo tipo ou ao somatório de seis ocorrências 
reincidentes independente do tipo de ocorrência  

02 

16 apresentar a garantia contratual ou sua complementação, 
se for o caso, conforme estabelecido no Edital, por dia, 
limitada sua aplicação até o máximo de sete dias.  

11 

17 cooperar ou reter qualquer informação ou dado solicitado 
pelo CONTRATANTE que venha a prejudicar, de alguma 
forma, o andamento da transição das tarefas e serviços 
para um novo prestador, limitada a três notificações do 
CONTRATANTE.  

10 

18 Apresentar os documentos de que trata o item 33 da 
Cláusula Quarta do contrato, por dia, limitada a aplicação a 
10 dias.  

12 

19 Realizar a gestão de movimentação de postos de trabalho a 
seu encargo, limitada a dez ocorrências.  

08 

20 Providenciar local para o nivelamento dos técnicos, nos 
casos previstos, limitada a duas ocorrências do 

08 
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CONTRATANTE  

21 Fornecer Equipamentos de Proteção Individual, conforme 
disposto no item 28, da Cláusula Sexta, por dia de atraso 
na entrega, limitado a 15 dias.  

01 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Será aplicável, cumulativamente ou não com 
outras sanções, multa convencional de 20% (vinte por cento) sobre o 
valor total da contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato 
e na ocorrência de inexecução parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor total do contrato, reconhecendo, desde já, a CONTRATADA os 
direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - A inexecução total dar-se-á caso seja configurada 
a extrapolação de limites de ocorrências de infrações antes do início da 
alocação de postos de trabalho; 
 
PARÁGRAFO SEXTO  - A inexecução parcial dar-se-á caso seja configurada 
a extrapolação de limites de ocorrências de infrações após o início da 
alocação de postos de trabalho.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas poderão ser cumuladas e serão 
descontadas da garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o 
da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o contratado 
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO NONO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os 
prazos estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho 
à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  

 
PARÁGRAFO DEZ - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma 
do art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que 
lhe for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para 
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a 
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de 
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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PARÁGRAFO DOZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e 
qualquer penalidade imposta ao licitante contratado. 

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

 
PARÁGRAFO QUATORZE - No caso de aplicação de penalidade em que a 
contratada tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União 
(GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor 
será o IPCA. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização 
do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário 
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão 
resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente 
licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as 
Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do 
Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, 
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado 
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 
artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado 
entre as partes. 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do 

Pregão Eletrônico nº 15/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da 
Contratada, que passam a integrá-lo, independentemente de transcrição.  
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CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 
  

 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, 
equivalente a 5% do valor total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a 
partir da convocação do TRE/AL, a fim de assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, 
supressões e eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a 
adequação do valor da garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação 
pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de 
todas as prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser 
descontadas eventuais penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do 
gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança 
bancária que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a 
comprovação de que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes 
da rescisão do contrato de trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, 
não ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será 
resgatada para pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a 
instituição garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja 
solicitação de resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 

na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 

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

 
      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as 

disposições estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado 
conforme, vai assinado pelos representantes a seguir: 
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Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Edital nº 15/2022 (1026313)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 348



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

66 

 

            ANEXO VII 
 

                                     Pregão Eletrônico nº 15/2022 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
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Licitação nº:  / 2022 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 

 
ANEXO VIII 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM OS VALORES ESTIMADOS 

 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 

(Valores Mensais) 
           

 

 

Dia  /  /  às  h  mim 

 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo 

2021/2022 

Sindicato da categoria Técnico em 
Informática – 8 horas 

 

Identificação do serviço 

 

TIPO DE 
SERVIÇO 

UNIDADE DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR 
(EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA) 

Posto de 
Serviço 

Posto 1 

 

Tipo da contratação: 

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT 

( ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74) ( ) Trabalho por prazo 
determinado (Lei 9.601/98) 

 

Regime Tributário: 

( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido 

 

MÃO DE OBRA 

 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Edital nº 15/2022 (1026313)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 350



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

68 

 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :    

 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE 
OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com 
características distintas) 

 

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.595,20 
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
Técnico em 

Informática – 8 horas 
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 
Quantidade Valor 

Unitário 
 (R$) 

Total 
(R$) 

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00 

B Outros (especificar):    

Total  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  
A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
 
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR 

(R$) 
A Salário-base R$ 3.595,20 3.595,20 

B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   
D Outros (especificar):   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.595,20 

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR 
(R$) 

A Transporte R$ 174,20 

A.
1 

Desconto do Vale 
Transporte 

   -R$ 174,20 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 496,51 

C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
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F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOT
AL 

R$ 496,51 

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR 
(R$) 

A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 47,97 

B Álcool em gel 70° INPM R$ 5,97 

C Máscaras Descartáveis R$ 135,74 

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 32,70 

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da 
Planilha II. 1 

R$ 140,41 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 362,80 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 

4.
1. 

Encargos previdenciários, FGTS e outras 
contribuições 

% VALOR (R$) 

A INSS 0,00% R$ 0,00 

B SESI ou SESC 1,50% R$ 53,93 

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 35,95 

D INCRA 0,20% R$ 7,19 

E Salário-educação 2,50% R$ 89,88 

F FGTS 8,00% R$ 287,62 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 107,86 

H SEBRAE 0,60%    R$ 21,57 

TOTAL  16,80% R$ 603,99 

 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR 
(R$) 

 
A 

13º (décimo terceiro) salário  
R$ 299,60 

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. 
sobre 13º (décimo terceiro) salário 

R$ 50,33 

TOTAL R$ 349,93 

 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR 
(R$) 

A Afastamento maternidade R$ 2,66 

 
B 

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. 
sobre afastamento maternidade 

 
R$ 0,45 

 

B.
1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º 
salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 

licença-maternidade 

 

R$ 4,36 
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TOTAL R$ 7,47 

 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR 
(R$) 

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00 

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00 

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-
prévio indenizado 

R$ 75,58 

 C.1 – FGTS (40%) R$ 75,58 

 C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 

D Aviso-prévio trabalhado R$ 3,50 

 
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-

prévio trabalhado 

 
R$ 0,59 

 
F 

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-
prévio trabalho 

 
R$ 0,00 

 F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00 

 F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 

TOTAL R$ 79,66 

 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR 
(R$) 

A Férias e terço constitucional de férias R$ 399,47 

B Ausência por doença R$ 29,96 

C Licença-paternidade R$ 0,75 

D Ausências legais R$ 9,99 

E Ausência por acidente de trabalho R$ 11,98 

F Outros (especificar)  

Subto
tal 

R$ 452,15 

 
G 

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo 
de reposição do profissional 

ausente 

 
R$ 75,96 

TOTAL R$ 528,11 

 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 603,99 

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 349,93 

4.3 Afastamento maternidade R$ 7,47 

4.4 Custo para rescisão R$ 79,66 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 528,11 

TOTAL R$ 1.569,17 

 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 
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5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A Custos indiretos 5,00% R$ 301,18 

B Lucro 5,00% R$ 316,24 

C Tributos 10,15%  
C.1 Tributos federais   

 PIS 0,65% R$ 48,04 

 COFINS 3,00% R$ 221,74 

 INSS 4,50% R$ 332,61 

C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 147,83 

TOTAL R$ 1.367,65 

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 
+ Módulo 4) 

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 

+ Módulo 4 + “custos indiretos”) Nota 3: Base de cálculo “Tributos” 

é o valor do faturamento 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR POSTO) 

     (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração    R$ 3.595,20 

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 496,51 

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 362,80 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.569,17 

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.367,65 

VALOR TOTAL R$ 7.391,33 
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                                        PLANILHA DE TREINAMENTO 

               Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI  
 

 Qtde. Valor 
unitário 

Valor total 

1. Gestão do treinamento 1 1.296,21 R$ 1.296,21 
2. Ambientes do treinamento 1 524,99 R$ 524,99 
3. Transporte intermunicipal 25 16,49 R$ 412,13 

4. Transporte municipal 5 7,30 R$ 36,52 
5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00 
6. Alunos 23 26,47 R$ 608,76 

Sub Total R$ 2.901,61 
Total R$ 3.229,40 

Custo Unitário do Treinamento                                                        R$ 140,41 
 

MEMÓRIAS DE 
CÁLCULO 

1. Gestão do Treinamento 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1 R$ 1.296,21 1.296,21 

    

    

Total 1.296,21 

 

2. Ambientes do treinamento 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 524,99 524,99 
Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 

Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse 

sem Fio e Apontador a Laser 
1 R$ 0,00 - 

Total 524,99 
 

3. Transporte intermunicipal 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para 
Maceió 

25 R$ 16,49         412,13 

    

    
Total  

 

4. Transporte municipal 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Município de 
Maceió 

5 R$ 7,30 36,52 

Total 36,52 
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5. Refeição 
Descrição Qtde. Unitário Total 
Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário 

da convenção 
1  R$ 23,00 23,00 

Total  
 

6. Alunos 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Manuais 23 R$ 12,08 277,83 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,09 R$ 212,71 

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,50 R$ 105,13 
Garrafa Água 1 R$ 13,08 R$ 13,08 

Total R$ 608,76 
TOTAL DA PROPOSTA   R$ 283.334,27 
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RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período 
Valor 

Mensal 
Valor 

proporcional 
Quantitativo 

de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio 

Técnico de 

TI 

 
1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 

06/10/22 
R$ 7.391,33 R$ 5.420,31 23 R$ 124.667,08 

 

Total – 1º Turno R$ 124.667,08 

 
1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 

03/11/22 
R$ 7.391,33 R$ 6.898,57 23 R$ 158.667,19 

 

Total – 2º Turno R$ 158.667,19 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 283.334,27 

 

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO 
CUSTO HOMEM/HORA 

  
QTD. TÉC. 1º   Turno 

     
2º 

 
Turno 

 Homens/  
Horas 

 Homens/ 
Horas 

Maceió 5 880 224 1120 
Arapiraca 4 704 224 896 

Palmeira dos Índios 2 352 224 448 
Delmiro Gouveia 2 352 224 448 

União dos Palmares 2 352 224 448 
Penedo 2 352 224 448 

Porto Calvo 2 352 224 448 
São Miguel dos Campos 2 352 224 448 

Santana do Ipanema 2 352 224 448 
Total 23   4048  224 5152 
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RESUMO 
 

Custo da Proposta em 
Homem/Hora 

Quant. 
Valor 

H/H 
H/H 

Valor do 
Turno 

1º Turno  4048 R$ 30,80 R$ 124.667,08 

2º Turno  5152 R$ 30,80 R$ 158.667,19 

Total    R$ 283.334,27 

 

Obs: 1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 03-10-2022 =(22 

dias) multiplicada por 8 horas diárias de trabalho. 

2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs (de 07-10 a 03-11-2022). 

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades 

em feriados e domingos. 

4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 9,0281%. Entretanto, o licitante deve cotar os 

custos pela convenção coletiva que utilizar como referência, e pedir a repactuação, se for o caso, no momento oportuno, inclusive considerando-

se os custos variáveis. 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

   

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro (a), 
inscrito (a) no RG sob nº __________ 

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, que a 

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as 
atividades microinformática e suporte em TI 

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022. 

  

____________________________________, ___ de ___________de 2022. 

 

NOME:__________________________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________________ 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:________________________________ 
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 9834-65.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada
em serviços de engenharia elétrica, para execução de reforma da subestação elétrica do
Prédio da Ampliação do Edifício Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conforme
as especificações, previsões e exigências contidas neste Termo de Referência e no Projeto
Executivo, doravante denominado ANEXOS I-B e I-C.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
15/03/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão,
Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00004-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 15/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 28/03/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório.Em caso de divergência entre as especificações deste objeto descritas
no Comprasgovernamentais e as especificações técnicas constantes deste Edital,
prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/03/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Processo n.º 0002138-28.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 07/2022. Pregão

Eletrônico/SRP n.º 01/2022 - GRUPO II e III. Validade: de 15/03/2022 a 15/03/2023.

Beneficiário: GOMES E ROCHA LTDA, CNPJ Nº 42.337.021/0001-47.

. GRUPO II

. Item Objeto Unid Quant. V. Unt. POSTO TOTAL (R$)

. 07 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.600,00 R$ 3.720,00

. 08 02 (dois) postos de serviços
de Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.615,00 R$ 7.471,00

. 09 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.600,00 R$ 3.720,00

. 10 02 (dois) postos de serviços
de Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.615,00 R$ 7.471,00

. 11 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.600,00 R$ 3.720,00

. 12 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.600,00 R$ 3.720,00

. 13 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.622,50 R$ 14.973,00

. 14 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.600,00 R$ 3.720,00

. 15 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.584,70 R$ 3.704,19

. GRUPO III

. Item Objeto Unid Quant. V. Unt. POSTO/H(R$) TOTAL (R$)

. 16 03 (três) postos de serviços
de Digitador

dia 31 R$ 10.860,17 R$ 11.222,18

. 17 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.603,22 R$ 3.723,33

. 18 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.584,83 R$ 3.704,32

. 19 04 (quatro) postos de
serviços de Digitador -

temporário

dia 31 R$ 15.898,65 R$ 16.428,61

. 20 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.603,22 R$ 3.723,33

. 21 02 (dois) postos de serviços
de Digitador - temporário

dia 31 R$ 7.173,19 R$ 7.412,30

. 22 02 (dois) postos de serviços
de Digitador - temporário

dia 31 R$ 7.173,19 R$ 7.412,30

. 23 01 (um) posto de serviços de
Digitador - temporário

dia 31 R$ 3.603,22 R$ 3.723,33

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 070011 - TRE/AL

Nº Processo: 0007020-06.2021.6.02.8000.
Inexigibilidade Nº 0/. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
Objeto: Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras da justiça
eleitoral em alagoas..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 21/01/2022 a 21/01/2027. Valor
Total: R$ 1.079.983,00. Data de Assinatura: 21/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/03/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 070011 - TRE/AL

Nº Processo: 0007020-06.2021.6.02.8000.
Inexigibilidade Nº 0/. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
Objeto: Fornecimento de energia elétrica para as unidades consumidoras da justiça
eleitoral em alagoas..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 21/01/2022 a 21/01/2027. Valor
Total: R$ 1.079.983,00. Data de Assinatura: 21/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/03/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004573-45.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão
de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 15/03/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00015-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 15/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/03/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/03/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 12651/2020. Objeto: A presente licitação tem por objeto o
registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de infraestrutura de
tecnologiada da informação, com o objetivo de atender às necessidades de interligação do
Projeto Amazônia Conectada ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, conforme
condições e especificações, descrições e quantidades constantes no Termo de Referência
COINF/STI/TRE/AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 15/03/2022
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00016-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 15/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/04/2022
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/03/2022) 70003-00001-2022NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato 13/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e o Município de Baianópolis. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0050553-02.2019.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/12/2022. ASSINATURA: 14/03/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e a Sra. Jandira Soares Silva Xavier, pelo Comodante.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 112/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa FENIX INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA,
para eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio e Vídeo.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007. PROCESSO: SEI nº 0002106-
12.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
21/02/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Guilherme
Andrade Coser, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 25 MEMÓRIA PORTÁTIL PARA
M I C R O CO M P U T A D O R

M a r c a / Fa b r i c a n t e - M o d e l o / V e r s ã o :
Multilaser/ PD589

400 R$ 23,22

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho N.º 2022NE000343, emitida em 09/03/2022. FAVORECIDO:
ALZOTEC INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: aquisição de material de processamento de dados
(ITEM 28 - Fone de Ouvido), VALOR: R$ 46.900,00. FUNDAMENTO LEGAL: ARP 104/2021, e
Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 33.90.30.29; Ação
02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0002506-89.2022.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE PENALIDADE

O Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de sua competência, FAZ SABER que decide
manter incólume a decisão do Diretor-Geral deste Tribunal (Documento PAD n.º
193.041/2021) que aplicou às recorrentes, VIEIRA & OLIVEIRA GRÁFICA LTDA, CNPJ:
18.633.013/0001-63 e GDD GRÁFICA EDITORA LTDA, CNPJ: 30.597.675/0001-20, a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de 1 (um) mês, pelo descumprimento da obrigação do Item n º. 4.7 do
referido instrumento editalício. Fundamento: nos termos do Art. 7º, da lei 10.520/2002 c/c
o Item 11.1, do Edital do Pregão nº. 29/2021. PAD N.º 12.528/2021. Assina:
Desembargador Inacio de Alencar Cortez Neto, Presidente do TRE-CE.

Em 25 de janeiro de 2022.
Des. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO

Presidente do Tribunal

AVISO DE PENALIDADE

O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no uso de
sua competência, FAZ SABER que decide aplicar à empresa I NEVES DE FIGUEIREDO
ENGENHARIA, CNPJ: 34.829.041/0001-07, a sanção de impedimento de contratar e licitar
com a União pelo prazo de 1 (um) mês, pelo descumprimento da obrigação do Item n º.
4.7 do referido instrumento editalício. Fundamento: nos termos do Art. 7º, da lei
10.520/2002 c/c o Item 11.1, do Edital do Pregão nº. 56/2021, no art. 49 do Decreto
10.024/2019 e no PAD N.º 16.088/2021.

Em 31 de janeiro de 2022.
HUGO PEREIRA FILHO
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Pregões 2022

Licitação Em Andamento

  

Número 04/2022
SEI 0006364-49.2021.2021.6.02.8000

Data: 1º/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de  impressoras multifuncionais, conforme especificações descritas no
Anexo I do edital.

 

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM     ( X ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 3.840,13.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 07/2022
SEI 0005561-66.2021.6.02.8000

Data: 21/02/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada, sediada ou com filial no Município de Maceió/AL, para o fornecimento de
combustíveis, gasolina comum (ITEM 1) e óleo diesel S/10 (ITEM 2), no aludido Município durante o pleito de 2022, com
destinação ao abastecimento de veículos automotivos locados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e aos
eventualmente cedidos à Justiça Eleitoral, sem o uso de cartões eletrônicos, conforme especificações descritas no edital
e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 39.256,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 09/2022
SEI 0012043-64.2020.6.02.8000

Data: 15/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone) com fone embutido, conforme
especificações e condições assentadas nos ANEXOS do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 967,02.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 10/2022
SEI 0006717-89.2021.6.02.8000

Data: 22/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – fones de ouvido de cabeças (headphone), conforme especificações e
condições assentadas no ANEXO I do edital. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total estimado: R$ 17.250,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 11/2022
SEI 0005460-29.2021.6.02.8000

Data: 17/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de confecção de material gráfico para fornecimento de Manuais tipo cartilha e Guias
Rápidos de instrução para mesários que farão parte das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. 

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor total  estimado: R$ 36.135.40.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 12/2022
SEI 0005560-81.2021.6.02.8000

Data: 23/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de serviços de locação de veículos automotores, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
Valor máximo unitário: R$ 252,20.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 13/2022
SEI 0004603-17.2020.6.02.8000

Data: 24/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em
equipamentos do tipo no-break de médio e grande porte deste Regional, com fornecimento de peças sob demanda, de
acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (   ) NÂO
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Valor total: R$ 550.494,56.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 

Número 14/2022
SEI 0004543-56.2021.6.02.8000

Data: 25/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação dos serviços de intermediação empresa-escola junto às instituições públicas e privadas de ensino
superior, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes interessados, que estejam cursando
nível de graduação, conforme especificações e condições previstas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 497.476,80.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

Número 15/2022
SEI 0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/03/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   (  X ) NÂO
Valor total: R$ 283.334,27.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 

 Mapa do site
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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 PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/03/2022, às 14:20, 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
1027012 e o código CRC 2A5CDC1B.
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ENTIDADE 

                              Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

                                  Pregão Eletrônico Nº 17/2022 
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  1   SOBRE A SCIRE 
 
 
A Scire Tecnologia é uma empresa brasileira, fundada em 2020, com o propósito de ser 
referência na prestação de serviços de desenvolvimento de soluções em sistemas 
integrados de gestão pública (ERP), customizáveis de acordo com a realidade de cada 
órgão. Construímos uma ferramenta capaz atingir os mais altos padrões de qualidade. 
 
Nossa estratégia de crescimento reside na excelência operacional, na inovação, no 
desenvolvimento do produto e no foco em nosso cliente. 
 
Nosso cliente é prioridade e, por isso, contamos com uma eficiente equipe de 
implantação, um suporte rigorosamente qualificado, um centro de integração 
dedicado ao cliente. Tudo em função da plena satisfação de nosso cliente. 
 
Também atuamos no mercado, prestando serviços de treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial, tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Web design, consultoria 
de TI e serviços afins. 
 
 

  2   NOSSOS SERVIÇOS 
 
 

  

 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/SITES HELP DESK  
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LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS TREINAMENTO  

 

  

 

MIGRAÇÃO DE DADOS SUPORTE TÉCNICO  

 

  

 

CONSULTORIA AUDITORIA  
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  3   DA PROPOSTA 
 
 
Objeto: Serviços especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio 
de Unidades de Serviço Técnico USTs, em primeiro e segundo níveis. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE  VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

01 Unidade de 
Serviço Técnico - 
UST 

7.724 R$32,36 R$250.000,00 

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Termo de Referência. 
Declaramos, ainda, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com 
suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam 
incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto, fornecemos os seguintes dados: 
 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
Nome do banco: PagSeguro 
Agência: 0001 
Conta corrente: 39780792-6 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome: Jean Nunes Calvoso 
CPF: 692.228.861-00 
RG: 1791161 Órgão Expedidor: SSP/DF 
Cargo/Função: Administrador/Contador 
Nacionalidade: Brasileira 
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Formosa/GO, 05 de abril de 2022. 

 

________________________________________ 

Jean Nunes Calvoso 
RG: 1791161 SSP/DF | CPF: 692.228.861-00 

CRC/DF: 015080/O-7 
Administrador/Contador 
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CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 1ª REGIÃO 
(DISTRITO FEDERAL, GOIÁS, MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL) 

 

1 

SCLN 407 Bl. D Lj. 30, Asa Norte – Brasília, DF – CEP 70.855-540 | Fones: (61) 3274-0345/98450-4291 

http://www.crb1.org.br  - crb1@crb1.org.br 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

O CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA – CRB1, com sede em 

Brasilia/DF – 70.855-540, Asa Norte, SCLN 407 bloco D Nº30, inscrito no CNPJ Nº 

00.402.008/0001-84 atesta para os devidos fins que a empresa SCIRE TECNOLOGIA 

EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 39.853.792/0001-82 estabelecida na Rua Coronel Limírio 

Rosa Nº 87 A Setor Pampulha Formosa/GO- 73.805-350, presta os serviços abaixo 

especificados: 

 

- Conversão de dados;  

- Tratamento de erros; 

- Manutenção preventiva corretiva (suporte técnico);  

- Disponibilização de ferramenta web ERP (TCP/IP) com módulos integrados, 

sendo: 

 

a) Cadastral (inscritos); 

b) Planejamento/Orçamento; 

c) Patrimonial; 

d) Compras/Financeiro; 

e) Contabilidade de acordo com o MCASP; 

f) Centro de Custos; 

g) Almoxarifado; 

h) Relatório de Gestão (TCU); 

i) Portal da transparência; 

j) Controle de contratos; 

k) Controle de Documentos; 

l) Controle de processos; 

m) Controle de Fiscalização; 

n) Gerador de consultas e relatórios; 

o) Viagens/Auxílios; 

p) Recursos humanos; e 

q) Suporte técnico. 

 

- Serviço de implantação da solução em ambiente de produção, contemplando a 

instalação, configuração, customização, migração e testes; 

- Treinamento presencial e online, inclusive da convergência da contabilidade 

pública aos padrões internacionais; 

- Disponibilização de infraestrutura de datacenter com servidor web (Windows 

2008 DataCenter e serviços adicionais – load balance e espaço em disco) para 

acessos ilimitados; 
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CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 1ª REGIÃO 
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SCLN 407 Bl. D Lj. 30, Asa Norte – Brasília, DF – CEP 70.855-540 | Fones: (61) 3274-0345/98450-4291 

http://www.crb1.org.br  - crb1@crb1.org.br 

- Disponibilização de servidor de banco de dados (SQL Server/MYSQL – 

Versão atualizada); 

- Disponibilização de serviços de Backup e restauração; 

- Interface de usuário compatível com os navegadores Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox e Goggle Chrome, em qualquer versão; 

- Acesso criptografado; 

- Controle de acesso de usuários/grupos de usuários; 

- Restrição/controle de acesso aos dados; 

- Controle e Histórico de operações realizadas, contendo nome de usuário, data, 

tipo de operação, dados alterados e os dados anteriores; 

- Compatibilidade com os sistemas operacionais: Windows, IOS, Android, em 

qualquer versão. 

 

Duração do contrato: 20/11/2020 a 19/11/2021 

 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam bom 

desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, 

nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.  

 

 

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. 

 

     

 

 

 

 

Fábio Lima Cordeiro 

CRB-1/1763 

Presidente 

 

 

Atestado de Capacidade Técnica  (1043145)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 374

mailto:crb1@crb1.org.br


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 

O CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, com sede em SHIN CA 07 

BLOCO B, Lago Norte, Brasília/DF, inscrito no CNPJ Nº 61.919.643/0001-28 atesta para os 

devidos fins que a empresa SCIRE TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 

39.853.792/0001-82 estabelecida na Rua Coronel Limírio Rosa Nº 87ª, Setor Pampulha, 

Formosa/GO, CEP 73.805-350, prestou os serviços abaixo especificados: 

 Conversão de dados;  

 Tratamento de erros; 

 Manutenção preventiva corretiva (suporte técnico);  

 Disponibilização de ferramenta web ERP (TCP/IP) com módulos integrados, sendo: 

A. Recursos Humanos; 

B. Folha de pagamento; 

C. Suporte técnico. 

 Serviço de implantação da solução em ambiente de produção, contemplando a instalação, configuração, 

customização, migração e testes; 

 Treinamento presencial, inclusive da convergência da contabilidade pública aos padrões internacionais; 

 Disponibilização de infraestrutura de datacenter com servidor web (Windows 2008 DataCenter e 

serviços adicionais – load balance e espaço em disco) para acessos ilimitados; 

 Disponibilização de servidor de banco de dados (SQL Server/MYSQL – Versão atualizada); 

 Disponibilização de serviços de Backup e restauração; 

 Interface de usuário compatível com os navegadores Microsoft Internet Explorer, Mozilla  

 Firefox e Goggle Chrome, em qualquer versão; 

 Acesso criptografado; 

 Controle de acesso de usuários/grupos de usuários; 

 Controle e Histórico de operações realizadas, contendo nome de usuário, data, tipo de operação, dados 

alterados e os dados anteriores; 

 Compatibilidade com os sistemas operacionais: Windows, IOS, Android, em qualquer versão. 

 

Duração do contrato: 11/02/2021 a 10/02/2022 
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CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA 
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/pap. 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom 

desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada 

constando que desabone tecnicamente e comercialmente, até a presente data.  

 

 

Brasília/DF, 11 de março de 2022. 

 

 

_________________________________ 
Jorge Gustavo Lucena 

Administrador 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A empresa LUDO INTELIGENCIA INSTITUCIONAL EIRELI, com sede em Brasilia/DF, 

CEP 70.338-010, Asa Sul, Quadra Sqs 302 Bloco A, inscrito no CNPJ                                     

n.º 32.533.381/0001-60 atesta para os devidos fins que a empresa SCIRE 

TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 39.853.792/0001-82 estabelecida na Rua 

Coronel Limírio Rosa Nº 87 A Setor Pampulha Formosa/GO- 73.805-350, presta os 

serviços abaixo especificados: 

-Conversão de dados;  

-Tratamento de erros; 

-Manutenção preventiva corretiva (suporte técnico);  

-Disponibilização de ferramenta web ERP (TCP/IP) com módulos integrados, 

sendo: 

 

a) Acompanhamento legislativo; e 

b) Suporte técnico. 

 

- Serviço de implantação da solução em ambiente de produção, contemplando 

a instalação, configuração, customização, migração e testes; 

- Treinamento presencial e online; 

- Disponibilização de infraestrutura de datacenter com servidor web (Windows 

2008 DataCenter e serviços adicionais – load balance e espaço em disco) para 

acessos ilimitados; 

- Disponibilização de servidor de banco de dados (SQL Server/MYSQL – Versão 

atualizada); 

- Disponibilização de serviços de Backup e restauração; 

- Interface de usuário compatível com os navegadores Microsoft Internet 

Explorer, Mozilla Firefox e Goggle Chrome, em qualquer versão; 

- Acesso criptografado; 

- Controle de acesso de usuários/grupos de usuários; 

- Restrição/controle de acesso aos dados; 

- Controle e Histórico de operações realizadas, contendo nome de usuário, data, 

tipo de operação, dados alterados e os dados anteriores; 

- Compatibilidade com os sistemas operacionais: Windows, IOS, Android, em 

qualquer versão. 

 

Duração do contrato: 04/12/2020 a 03/12/2021 

 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentam 

bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas 

obrigações, nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a 

presente data.  

  

Brasília/DF, 30 de abril de 2021. 

 

 

 

 

DIEGO RUBSTEM TINOCO 

CPF 695.545.281-91 
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Termo de Abertura 
 
 

O presente processo possui 7 (sete) folhas numeradas de 1 (um) a 7 (sete) e 
servirá para apresentação do balanço de encerramento do exercício de 2020 
da sociedade limitada abaixo identificada: 
 
Nome empresarial: Scire Tecnologia Eireli - ME 
Município: Formosa/GO 
Registro na Juceg – Nire: 52601040158 
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2020 
CNPJ: 39.853.792/0001-82 
 
 
Formosa-GO, 18 de novembro de 2020. 
 
 

 
.............................................................. 

Michele Fistarol 
RG 4555812 DGPC/GO  
CPF 991.379.171-53 

Titular 
 

.............................................................. 
Jean Nunes Calvoso 
CRC-DF 015080/O-7 
CPF 692.228.861-00 

Contador 
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Formosa-GO, 31 de dezembro de 2020. 

 
 

 
 

.............................................................. 
Michele Fistarol 

RG 4555812 DGPC/GO  
CPF 991.379.171-53 

Titular 
 

.............................................................. 
Jean Nunes Calvoso 
CRC-DF 015080/O-7 
CPF 692.228.861-00 

Contador 
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Formosa-GO, 31 de dezembro de 2020. 

 
.............................................................. 

Michele Fistarol 
RG 4555812 DGPC/GO  
CPF 991.379.171-53 

Titular 

.............................................................. 
Jean Nunes Calvoso 
CRC-DF 015080/O-7 
CPF 692.228.861-00 

Contador 
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Formosa-GO, 31 de dezembro de 2020. 
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Michele Fistarol 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

  1) CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A Scire Tecnologia Eireli é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com 
sede e foro na cidade de Formosa/GO, tendo como objeto social o desenvolvimento de 
programas de computador, com início das atividades em 18 de novembro de 2020.  
 
2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios 
Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação brasileira. 
 
3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
3.1) Aplicações Financeiras 
 
A empresa não possui aplicações financeiras. 
 
3.2) Direitos e obrigações 
 
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações 
monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência. 
 
3.3) Imobilizado 
 
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada 
pelo método linear. 
 
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial 
 
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 
 
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 
 
A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 
 
3.6) Tributação 
 
A empresa se encontra no regime simplificado e contabiliza os encargos tributários pelo 
regime de competência. 
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4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 
A empresa não possui empréstimos e/ou financiamentos. 
 
 
5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS 
 
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os 
administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não 
apontam contingências de quaisquer natureza. 
 
6) CAPITAL SOCIAL 
 
O capital integralizado é de R$ 104.500,00, totalmente integralizado. 
 
7) EVENTOS SUBSEQUENTES 
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data 
de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação 
patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus 
resultados futuros. 
 
Formosa/GO, 31 de dezembro de 2020 
 

 
.............................................................. 

Michele Fistarol 
RG 4555812 DGPC/GO  
CPF 991.379.171-53 

Titular 
 

.............................................................. 
Jean Nunes Calvoso 
CRC-DF 015080/O-7 
CPF 692.228.861-00 

Contador 
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Termo de Encerramento 
 
 

O presente processo possui 7 (sete) folhas numeradas de 1 (um) a 7 (sete) e 
serviu para apresentação do balanço de encerramento do exercício de 2020 
da sociedade limitada abaixo identificada: 
 
Nome empresarial: Scire Tecnologia Eireli - ME 
Município: Formosa/GO 
Registro na Juceg – Nire: 52601040158 
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/11/2020 
CNPJ: 39.853.792/0001-82 
 
 
Formosa-GO, 31 de dezembro de 2020. 

 
 
 

.............................................................. 
Michele Fistarol 

RG 4555812 DGPC/GO  
CPF 991.379.171-53 

Titular 
 

.............................................................. 
Jean Nunes Calvoso 
CRC-DF 015080/O-7 
CPF 692.228.861-00 

Contador 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCIRE TECNOLOGIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

69222886100

99137917153

Página 8 de 8

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Comarca de Formosa
Cartório Distribuidor
Rua Mário Miguel  da  Silva,  nº  100,  Quadra  74,  Lote  01/15,  Parque  Laguna  II,
Formosa/GO Telefone:(61)3642-8350 Email: distribuidorformosa@tjgo.jus.br 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO - NEGATIVA
(FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL)

(LICITAÇÃO PÚBLICA – Lei 8.666/93 alterada pela Lei 8.883/94) 

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo

o registro do banco de dados informatizado do Sistema de Primeiro Grau (SPG) e

Sistema de Processo Judicial Digital - PJD, consultando a distribuição de ação de

FALÊNCIA,  CONCORDATA  E  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL  E

EXTRAJUDICIAL,  até  a  presente  data,  em  andamento  na  Comarca  de

FORMOSA,  ressalvada  possibilidade  de  existência  de  outras  ações  cíveis  de

outra natureza, verifica-se NADA CONSTAR contra a parte:

Identificação : SCIRE TECNOLOGIA EIRELI 

CPF/CNPJ    : 39.853.792/0001-82 

Domicílio   : FORMOSA

NADA MAIS.  É o que foi pedido para Certificar,  de que se

reporta e dá fé. Dada e passada nesta Cidade e Comarca FORMOSA, do Estado de

Goiás.

Documento datado e assinado digitalmente pelo Servidor identificado no rodapé

Nr. requerimento: 20823555-8/06 (R$ 64,55)

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Assinado e Publicado Digitalmente em 14/03/2022 13:29:07
Assinado por VICTOR VINICIUS MARTINS DOS SANTOS
Validação pelo código: 10493562877297502, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/PendenciaPublica
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Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MICHELE FISTAROL, BRASILEIRA , SOLTEIRA, professora, natural da cidade de Carazinho – RS, data de
nascimento 20/08/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4555812, expedida por dgpc/GO em 22/12/2000
e CPF: n° 991.379.171-53, residente e domiciliada na cidade de Formosa - GO, na RUA CORONEL LIMIRIO ROSA,
nº 87, SETOR PAMPULHA, CEP: 73805-350;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas
(art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: SCIRE TECNOLOGIA EIRELI, e usará a expressão SCIRE
TECNOLOGIA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA CORONEL LIMIRIO ROSA, nº 87A, SETOR PAMPULHA,
Formosa - GO, CEP: 73805350.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:- SOLUÇÕES PARA GESTÃO
ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTÁBIL; - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
GERENCIAL; - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; -
TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA
INTERNET; - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; - WEB DESIGN.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de -
SOLUCOES PARA GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E CONTABIL - TREINAMENTO EM
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E
DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE
APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA - WEB DESIGN..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
CNAE Nº 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na
internet
CNAE Nº 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAE Nº 6201-5/02 - Web design

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 18/11/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), totalmente subscrito e integralizado, neste
ato, da seguinte forma: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)em moeda corrente no Pais, e R$
70.000,00 (setenta mil reais) em bem(ns) móvel(is) abaixo descrito(s):

1) VEICULO AUDI Q5, pertencente a MICHELE FISTAROL, CPF: 991.379.171-53, integralizado pelo valor contábil
de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração da empresa será exercida por JEAN NUNES CALVOSO, BRASILEIRO , DIVORCIADO(A),
contador, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 24/02/1978, portador da Carteira de Identidade
Profissional: n° 015080, expedida por crc/DF em 16/06/2008 e CPF: n° 692.228.861-00, residente e domiciliado na
cidade de Formosa - GO, na RUA CORONEL LIMIRIO ROSA, nº 87, SETOR PAMPULHA, CEP: 73805-350, que fará

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI

SCIRE TECNOLOGIA EIRELI
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parte da administração, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome
empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em
assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos
públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de
autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da
Lei n° 8.934 de 1994 )
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual
de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo
interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da
empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente
representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro
não impedido.

CLÁUSULA XIII - PORTE EMPRESARIAL
O titular declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art.
3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Formosa - GO, 18 de novembro de 2020

_______________________________________
MICHELE FISTAROL

Titular

_______________________________________
JEAN NUNES CALVOSO

Administrador

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA –
EIRELI

SCIRE TECNOLOGIA EIRELI
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCIRE TECNOLOGIA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

99137917153
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Módulo 1 - Composição da Remuneração
1.1 Composição da Remuneração
A Salário base
B Outros (especificar)

Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33%
B Férias e Adicional de Férias 12,10%

Subtotal 20,43%
C Incidência do submódulo 2.2 sobre 13º Salário, férias e Adicional de Férias 14,00%

Total

2.2

A INSS 6,00%
H FGTS 8,00%

Total 14,00%

2.3 Benefícios Mensais e Diários Frequência

A Diária

B Diária

D Desconto vale-transporte (6%) Mensal
E Desconto vale-alimentação (10%) Mensal
F Outros (Assistência Odontológica) Mensal

Total

2 Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.2

2.3 Benefícios Mensais e Diários
Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3 Provisão para Rescisão

A Aviso Prévio Indenizado 0,29%
B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,20%
C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0,12%
D Aviso Prévio Trabalhado 0,40%
E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,032%
F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 4,00%

Total 5,04%

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.1 Substituto nas Ausências Legais (exceto férias)

A Substituto na cobertura de Ausências Legais 0,69%
B Substituto na cobertura de Licença Paternidade 0,02%
C Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0,02%
D Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0,07%
E Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0,00%

Total

4.2 Substituto na Intrajornada
A Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação

Total

4 Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.1 Substituto nas Ausências Legais
4.2 Substituto na Intrajornada

Total

Módulo 5 - Insumos Diversos

Percentual 
(%)

Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 
outras contribuições.

Percentual 
(%)

Transporte (21 (Média) *(5,50*2= 11,00), 21 dias Média de dias úteis anuais 
descontado os Feriádos, conf. Planilha anexa o trabalhador não sofrera prejuízo pois 
os meses a maior serão devidamente pagos e compensados com os meses a menor.

Auxílio-Refeição/Alimentação (21(Média) * 23,00),  21 dias Média de dias úteis anuais 
descontado os Feriádos, conf. Planilha anexa o trabalhador não sofrera prejuízo pois 
os meses a maior serão devidamente pagos e compensados com os meses a menor.

Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 
contribuições.

Percentual 
(%)

Percentual 
(%)
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5 Insumos Diversos
A Uniformes
B Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e de Proteção Coletiva (EPC's)
C Seleção e treinamento
D Outros (especificar)

Total

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro

A Custos indiretos 1,00%
B Lucro 3,32%

Subtotal 01 (A + B) 4,32%

C Tributos
C.1 Tributos Federais (especificar) 0,82%
C.2 Tributos Estaduais  (especificar) 3,78%
C.3 Tributos Municipais  (especificar) 5,00%

 Subtotal 02 (Tributos) 9,60%
Total 13,92%

Quadro-Resumo do Custo por Posto de Trabalho
Módulos de custos e composição de preço

A Módulo 1 - Composição da Remuneração
B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
E Módulo 5 - Insumos Diversos

Subtotal 01 (A + B +C+ D+E)
F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Subtotal 02 (A + B +C+ D+E+F)

Quadro-Resumo do Custo para a Categoria Profissional
I Valor Total por Posto de Trabalho (Jornada de 40 horas semanais/mês)
II Quantidade de Postos de Trabalho

Valor Total do Custo da Categoria Profissional

Percentual 
(%)
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Módulo 1 - Composição da Remuneração
Valor (R$)

R$ 3.561,30
R$ 0,00

R$ 3.561,30

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Valor (R$)

R$ 296,66
R$ 430,92
R$ 727,57
R$ 101,86
R$ 829,43

Valor (R$)

R$ 213,68
R$ 284,90
R$ 498,58

Valor (R$)

R$ 231,00

R$ 483,00

-R$ 231,00
-R$ 48,30

R$ 0,00
R$ 434,70

Valor (R$)
R$ 829,43

R$ 498,58

R$ 434,70
R$ 1.762,72

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

Valor (R$)

R$ 10,33
R$ 7,12
R$ 4,13

R$ 14,25
R$ 1,14

R$ 142,45
R$ 179,42

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Valor (R$)

R$ 24,57
R$ 0,71
R$ 0,71
R$ 2,49
R$ 0,00

R$ 28,49

Valor (R$)
R$ 0,00
R$ 0,00

Valor (R$)
R$ 28,49

R$ 0,00
R$ 28,49

Módulo 5 - Insumos Diversos
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Valor (R$)
R$ 50,00

R$ 142,00
R$ 126,16

R$ 35,00
R$ 353,16

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Valor (R$)

R$ 58,85
R$ 197,37
R$ 256,22

Tributos
R$ 55,71

R$ 256,79
R$ 339,67
R$ 652,17
R$ 908,40

Quadro-Resumo do Custo por Posto de Trabalho
Valor (R$)

R$ 3.561,30
R$ 1.762,72

R$ 179,42
R$ 28,49

R$ 353,16
R$ 5.885,08

R$ 908,40
R$ 6.793,48

Quadro-Resumo do Custo para a Categoria Profissional
R$ 6.793,48

R$ 23,00
R$ 156.250,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2022.
Senhor Coordenador da COINF,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

empresa Scire Tecnologia Eireli - ME, conforme evento 1043141,
bem como os documentos: 1043145, 1043146 e 1043147.

 
Informo, outrossim, que a sessão eletrônica encontra-se

suspensa, retornando no dia 12/06/2022, às 14:00 horas.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/04/2022, às 16:48, 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
1043203 e o código CRC 02E05621.

0004573-45.2021.6.02.8000 1043203v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2022.
Senhor Chefe da SPPAC,

 

Em conformidade com as atribuições da Seção de V.Sª,
solicito análise da planilha apresentada pela empresa Scire
Tecnologia Eireli - ME (1043167) e Balanço Finaiceiro (1043152),
referentes ao Pregão Eletrônico n.º 15/2022, a fim de subsidiar
decisão do Pregoeiro no julgamento e aceitação de proposta.

Informo, outrossim, que a sessão eletrônica encontra-se
suspensa, retornando no dia 12/06/2022, às 14:00 horas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 07/04/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1043212 e o código CRC A6F37D4C.

0004573-45.2021.6.02.8000 1043212v1
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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 abril de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1043203, informo

quanto ao:
 

evento 1043141: a proposta comercial, smj, não trata do
objeto destes autos, ou seja, em termos simples, não
trata da contratação temporária de 23 (vinte e três)
profissionais, mas sim de 7.724 (sete mil setecentas e
vinte e quatro) Unidades de Serviço Técnico - UST;
evento: 1043145: é compatível com as exigências;
evento:  1043146: é compatível com as exigências; e
evento:  1043147: é compatível com as exigências.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 10/04/2022, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044552 e o código CRC 78D9FD62.

0004573-45.2021.6.02.8000 1044552v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE DE BALANÇO E PLANILHA DE CUSTOS DO PREGÃO 15/2022

 

Parecer nº 425 / 2022 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC

SENHOR PREGOEIRO,
 
Vieram os autos a esta Seção, para análise das planilhas de

preços e proposta da empresa SCIRE TECNOLOGIA EIRELI -ME,
eventos 1043167 e 1043141.

Como já anotado pela COINF em seu despacho constante do
evento 1044552, a proposta de empresa anexada aos autos não diz respeito
ao pregão nº 15/2022, objeto da contratação dos autos, mas sim ao
pregão nº 17/2022.

Tal proposta deve ser corrigida, para fazer constar o pregão
objeto dos presentes autos, na forma como definidida em edital.

Em relação às planilhas de preços, pode-se observar que também
não atenderem estas aos requisitos mínimos exigíveis no edital, posto que há
exigência clara de que tais planilhas devem observar os modelos constantes
dos anexos III, IV e V do referido edital e as planilhas apresentadas no
evento 1043167, que se resumem, apenas, a composição do preço da mão de
obra inicial, nada mencionando quanto aos custos com treinamento,
nem a conversão do custo de mão obra em homem/hora,.

Por isso, não vislumbramos nos autos os elementos mínimos
necessários à análise da proposta da licitante, devendo a mesma elaborar sua
proposta e preencher as planilhas na conformidade dos anexos III, IV e V do
edital do pregão nº 15/2022, podendo utilizar como modelo a proposta e
planilhas constantes do anexo VIII, tudo consoante permissivo constante do
Acórdão nº 2.742/2017 do TCU.

Não é demais lembrar que na indicação do preço de mão
de obra referencial, ou seja, o salário-base, este deve ser indicado com
base no instrumento utilizado pela empresa, indicando-o a qual
instrumento coletivo de trabalho se vincula licitante, com a devida
justificativa, se divergente daquela utilizada como referência para o
certame. 

Com relação à qualificação econômico-financeira, letras "a"
(apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor da contratação) e
'c" (Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que tenham
minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela unidade
contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando
índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG
superiores a 1 (um)) a empresa atendeu às exigências editalícias.

Para a primeira exigência, o capital da empresa é de R$
104.500,00, o que representa 36,88% do valor previsto para a contratação,
atendendo-se aos ditames editalícios.

Quanto à segunda exigência, o balanço patrimonial foi
apresentado observou os requisitos legais exigíveis quanto a forma  e prazo.
Quanto aos indicadores apresentados em citado demonstrativo contábil,
destacam-se os correspondentes a 6,11, 6,11 e 48,44, respectivamente para o
índice de liquidez geral, corrente e solvência geral, respectivamente, também
com atendimento de tal exigência editalícia.

Ao final, e não menos importante, requeremos que os
documentos que se fizerem anexar ao SEI, em especial as planilhas, tenham o
devido tratamento para melhor visualização, pois no caso da planilhas
anexasas no evento 1043167 estas encontram-se "cortadas", ao se gerar pdf, o
que dificulta sua visualização e consequente análise.

Com essas considerações, encaminhamos os autos a Vossa
Senhoria, para deliberação e providências.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 11/04/2022, às 19:16, 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
1045559 e o código CRC CA8252CB.
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  1   SOBRE A SCIRE 
 
 
A Scire Tecnologia é uma empresa brasileira, fundada em 2020, com o propósito de ser 
referência na prestação de serviços de desenvolvimento de soluções em sistemas 
integrados de gestão pública (ERP), customizáveis de acordo com a realidade de cada 
órgão. Construímos uma ferramenta capaz atingir os mais altos padrões de qualidade. 
 
Nossa estratégia de crescimento reside na excelência operacional, na inovação, no 
desenvolvimento do produto e no foco em nosso cliente. 
 
Nosso cliente é prioridade e, por isso, contamos com uma eficiente equipe de 
implantação, um suporte rigorosamente qualificado, um centro de integração 
dedicado ao cliente. Tudo em função da plena satisfação de nosso cliente. 
 
Também atuamos no mercado, prestando serviços de treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial, tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Web design, consultoria 
de TI e serviços afins. 
 
 

  2   NOSSOS SERVIÇOS 
 
 

  

 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/SITES HELP DESK  
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LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS TREINAMENTO  

 

  

 

MIGRAÇÃO DE DADOS SUPORTE TÉCNICO  

 

  

 

CONSULTORIA AUDITORIA  
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  3   DA PROPOSTA 
 
 
Objeto: Serviços especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio 
de Unidades de Serviço Técnico USTs, em primeiro e segundo níveis. 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período 
Valor 

Mensal 
Valor 

Proporcional 
Quantitativo de 

funcionários 
VALOR TOTAL 

(R$) 

Apoio 
Técnico 
de TI 

1 Valor 
Mensal – 
1º T 

15/09/22 a 
06/10/22 

R$ 6.793,48 R$ 4.755,4347 23 109.375,00 

Total – 1º Turno 

1 Valor 
mensal – 
2º T 

07/10/22 a 
03/11/22 

R$ 6.793,48 R$ 6.114,1304 23 R$ 140.625,00 

Total – 2º Turno 

 

Valor total: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

 O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e 
seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no 
Termo de Referência. 
Declaramos, ainda, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com 
suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam 
incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto, fornecemos os seguintes dados: 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
Nome do banco: PagSeguro 
Agência: 0001 
Conta corrente: 39780792-6 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome: Jean Nunes Calvoso 
CPF: 692.228.861-00 
RG: 1791161 Órgão Expedidor: SSP/DF 
Cargo/Função: Administrador/Contador 
Nacionalidade: Brasileira 
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Formosa/GO, 12 de abril de 2022. 

 

________________________________________ 

Jean Nunes Calvoso 
RG: 1791161 SSP/DF | CPF: 692.228.861-00 

CRC/DF: 015080/O-7 
Administrador/Contador 
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

Empresa: Scire Tecnologia Eireli
CNPJ: 39.853.792/0001-82
Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000
Licitação nº: 15 / 2022
Dia: 28/03/2022 às 14h
Data de apresentação da proposta: 12/04/2022
Cidade/Estado: Formosa/GO
Discriminação dos Serviços: Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI

1 3.561,30
2 Técnico em informática
3 23,00
4 CLT por prazo determinado
5 Simples Nacional

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade
Valor 

Unitário (R$)
Total (R$)

A Valor dos serviços 0 0,00 0,00
B Outros 0 0,00 0,00

0 0,00 0,00
2 Percentual 0,00
A 0,00 0,00

1 Composição da remuneração Quantidade
Valor 

Unitário (R$)
Total (R$)

A Salário Base 1 3.561,30 3.561,30
B Adicional de periculosidade 0 0,00 0,00
C Adicional de insalubridade 0 0,00 0,00
D Outros 0 0,00 0,00

3.561,30 3.561,30

2 Benefícios mensais e diários Quantidade
Valor 

Unitário (R$)
Total (R$)

A Transporte 48                 5,50 264,00
A-1 Desconto vale-transporte 6%            213,68 -213,68

B Auxílio-Refeição 48              23,00 1.104,00
C Assistência médica e familiar 0                     -   0,00
D Auxílio-Creche 0                     -   0,00
E Seguro de vida, invalidez e funeral 0                     -   0,00
F Outros 0                     -   0,00

           242,18                                                  1.154,32 

3 Insumos diversos Quantidade
Valor 

Unitário (R$)
Total (R$)

A Uniformes 1              50,00 50,00
B Álcool em gel 70° INPM 1              14,40 14,40
C Máscaras Descartáveis 1              12,39 12,39
D Outros 1              10,00 56,34
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento                     -   126,16

             86,79 259,29

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
Percentual 

(%)
Total (R$)

A CPP 4,00% 142,45
B FGTS 8,00% 284,90

427,36

4.2 13º (décimo terceiro) salário Quantidade
Valor 

Unitário (R$)
Total (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário (meses) 1            296,78 296,78
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 12%              35,61 35,61

332,39

4.3 Afastamento maternidade Quantidade
Valor 

Unitário (R$)
Total (R$)

A Afastamento maternidade 0                     -   0,00
B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 12%                     -   0,00

0,00

4.4 Provisão para rescisão (trabalho por prazo determinado) Quantidade
Valor 

Unitário (R$)
Total (R$)

A Aviso-prévio indenizado 0                     -   0,00
B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado 8%                     -   0,00

INSS
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

Posto de serviço

Regime tributário
Tipo da contratação

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

Total

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Salário normativo
Categoria profissional (8horas) SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL

Total

Total

Total

Total

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS

Total

Total
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C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado 40%                     -   0,00
C.1 FGTS (40%) 40%                     -   0,00
C.2 Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 0%                     -   0,00
D Aviso-prévio trabalhado 0                     -   0,00
E Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 0                     -   0,00
F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho 40%                     -   0,00

F.1 FGTS (40%) 40%                     -   0,00
F.2 Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 0%                     -   0,00

0,00

4.5 Custo de reposição do profissional ausente Quantidade
Valor 

Unitário (R$)
Total (R$)

A Férias e terço constitucional de férias 1            395,70 395,70
B Ausência por doença 0,69% 24,57
C Licença-paternidade 0,02% 0,71
D Ausências legais 0,69% 24,57
E Ausência por acidente de trabalho 0,02% 0,71
F Outros                     -   0,00
G Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 12% 53,55

499,82

4 Valor (R$)
4.1 427,36
4.2 332,39
4.3 0,00
4.4 0,00
4.5 499,82

1.259,57Total
Custo de reposição do profissional ausente

Quadro-Resumo do módulo 4

Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições
13º (décimo terceiro) salário
Afastamento maternidade
Provisão para rescisão (trabalho por prazo determinado)

Encargos sociais e trabalhistas

Total

Total
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1 Treinamento Quant. Valor (R$)
A Gestão                      1 R$ 1.296,21
B Ambiente                      1 R$ 524,99
C Transporte intermunicipal                    25 R$ 412,13
D Transporte municipal                      5 R$ 36,52
E Refeição                      1 R$ 23,00
F Alunos                    23 R$ 608,76

                   56 R$ 2.901,61

7.1
A Custo unitário 0,82% R$ 126,16

Subtotal 01 (A + B)

Treinamento

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

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
Senhor Chefe da SPPAC, 
 
Solicito análise técnica do documento sei

nº 1046374 e 1046378, guardando conformidade com a
proposta retificada evento nº 1046371, a fim de subsidiar o
pregoeiro no julgamento e aceitação de proposta Pregão
15/2022.

Registro ainda, sessão reagendada para o dia
18/04/2022 às 14h.

PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 12/04/2022, às 17:09, 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
1046383 e o código CRC BC153529.

0004573-45.2021.6.02.8000 1046383v1
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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 abril de 2022.
 
SENHOR PREGOEIRO,
 
Vieram os autos a esta Seção, para análise das planilhas de

preços e proposta da empresa SCIRE TECNOLOGIA EIRELI -ME,
eventos 1046371, 1046374 e 1046378.

Como já anotado pela COINF em seu despacho constante do
evento 1044552, e no Parecer Nº 425, 1045559. Em relação às planilhas de
preços, pode-se observar que continuam não atendeno aos requisitos mínimos
exigíveis no edital, posto que há exigência clara de que tais planilhas devem
observar os modelos constantes dos anexos III, IV e V do referido edital e as
planilhas apresentadas no evento citados, que se resumem, apenas, a
composição do preço da mão de obra inicial, ainda assim incompleta, pois não
traz a composição dos preços que deveriam constar do módulo 5 e resumo de
custos, assim como não traz o custo do treinamento, em valores unitários, não
se observando os ditames do anexo VIII.

Também não foi apresentada a conversão do custo  na unidade
de medida, ou seja, em homem/hora.

Ou sejam, os custos devem ser calculados inicialmente
vinculados a mão de obra, para somente ao final ser convertido no
custo homem/hora, pois este último é a forma de medição dos serviços
que serão efetivamente prestados, medidos, faturados e pagos.

Por isso, não vislumbramos nos autos os elementos mínimos
necessários à análise da proposta da licitante, devendo a mesma elaborar sua
proposta e preencher as planilhas na conformidade dos anexos III, IV e V do
edital do pregão nº 15/2022, podendo utilizar como modelo a proposta e
planilhas constantes do anexo VIII, tudo consoante permissivo constante do
Acórdão nº 2.742/2017 do TCU.

Não é demais lembrar que na indicação do preço de mão de obra
referencial, ou seja, o salário-base, este deve ser indicado com base no
instrumento utilizado pela empresa, indicando-se a qual instrumento coletivo
de trabalho se vincula licitante, com a devida justificativa, se divergente
daquela utilizada como referência para o certame, como é o caso da proposta
da empresa licitante.

Há necessidadade de indicação do valor a que ser refere o
salário e benefícios da convenção escolhida pela empresa licitante, com
juntada do instrumento, qual seja, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo
Coletivo ou Sentença Normativa.
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Por último, pedimos ao senhor pregoeiro e sua equipe que
analise previamente a planilhas de custos quanto aos elementos exigíveis no
edital, ficando a análise técnica a cargo desta Seção.

Com essas considerações, devolvemos os autos a Deliberação de
Vossa Senhoria.

Atenciosamente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 18/04/2022, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047266 e o código CRC DF3A95B6.

0004573-45.2021.6.02.8000 1047266v1
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3̀/018;18Tb8=?@Ĝ?EZ????G8c65RN6C8M6/aR;123/;686a8376/5341/56a85d0/R06a8;38e/R;3;18M6/5fIR̀Z821gRa52386a
1226a83721a1/53;6a8/3a87̀3/R̀:3a8;1896243OP68;18721O6a8180Ja56aZ8I1480646Z868̀R0R53/51Z8;1RQ6J8;18721a1/532
14806/9624R;3;1806486a846;1̀6a81QRgR;6aG8T1gRa526Z83R/;3Z8hJ1868̀R0R53/518a6̀R0R56J8aJ38;1a0̀3aaR9R03OP6G

T10Ja38;1
72676a53

A=>?B><?<<
ADC@_C@_

T10Ja38;3872676a53G8]62/101;62C8UiS8U.MVWXWYFH8FV]WTcHMHW8.8MWceVFMHMHW8XUjHZ8MV[\>M[]C
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FQÀF@=QCYF̂ AQUAj

?@ABCAD@C 6356:54644
7296:9.2
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GDXUÂ F 6356:54644
7296:927

GAQRC@=[C@QATA\C@=GHI;J=KJHLMNMOIP=JI;JNI>=HL?r5H?q9=./012.03/456667814>=XCSDTDUC=C
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;A?ABUVWBUXYZ[\[]̂_B̂Z̀ [ab_Y_[BXBY[bcẐY_Y_[B\Ud_B6BW?0iAjB\@E@MACM>eBAS?A=>Q<B<
>Dr<?Q<BC<BD>CM@=<B=>BAPAK@A?BABH<DD@h@K@=A=>B=>BAE>@MA?B<BPAK<?B=ABA=G@C@DM?AQR<0B[B;?>SR<BD>?o
E<CD@=>?A=<Br?AEADDA=<eBPAG<DBDFS>?@?BFGAB?>APAK@AQR<BCABE<MAQR<B=>BH?>Q<DeBE<GBhAD>B>G

M<=ADBADBM?AMAM@PADBACM>?@<?>D0

;?>S<>@?< .35/859/99
.2:42:27

W?D0BiADjB\@E@MACM>DeB<BH?>SR<BD>?oBE<CD@=>?A=<Br?AEADDA=<0B[h?@SA=<B>BM>CJAGBFGABh<ABMA?=>0

W@DM>GA .35/859/99
.2:41:.1

W?D0B̀<?C>E>=<?>DeB>DMoBAh>?M<B<BH?AI<BHA?AB?>S@DM?<B=>B@CM>CQR<B=>B?>EF?D<DBHA?AB<D
@M>CD5S?FH<DBCABD@MFAQR<B=>BtAE>@M<B>BJAh@K@MA=<tB<FBtEACE>KA=<BC<BLFKSAG>CM<t0

;?>S<>@?< .35/859/99
.2:41:89

<̀@B@Cr<?GA=<B<BH?AI<Br@CAKBHA?AB?>S@DM?<B=>B@CM>CQR<B=>B?>EF?D<D:B.35/859/99BgDB.u://://0

B

vwxyz{|}~{}��x��{

vwxyz{ ��z���{�� ��|x�w���x|

_KM>?AQR<BAh>?MF?A
=ABD>DDR<BHlhK@EA

975/459/99
.8://://

;?>P@DR<B=>BAh>?MF?A:B975/459/99B.8:./://�Bb<M@P<:Bb>=@=ABA=G@C@DM?AM@PA�B�FDM@r@EAM@PA:B;?>S<>@?<
CR<B=>r@C@=<BHA?ABABE<GH?A0

_KM>?AQR<BAh>?MF?A
=ABD>DDR<BHlhK@EA

975/459/99
.8:./://

;?>P@DR<B=>BAh>?MF?A:BW>GBH?AI<B=>r@C@=<�Bb<M@P<:Bb>=@=ABA=G@C@DM?AM@PA�B�FDM@r@EAM@PA:B;?>S<>@?<BCR<
=>r@C@=<BHA?ABABE<GH?A0

_KM>?AQR<B>NF@H>
975/459/99
.8:.7:24

_KM>?AQR<BAh>?MF?A
=ABD>DDR<BHlhK@EA

975/459/99
.8:93:.u

;?>P@DR<B=>BAh>?MF?A:B935/459/99B.8:4/://�Bb<M@P<:Bb>=@=ABA=G@C@DM?AM@PA�B�FDM@r@EAM@PA:
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418/79238836�X�XaB�X�Xaa_BY_m_\Y_ZÛB0B�FDM@r@EAM@PA:B_\UXa_��[
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de abril de 2022.
Sr. Secretário de Administração.
 
Registro o fracasso do Pregão 15/2022, contratação

de empresa especializada na manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão
de dados e periféricos de TI, considerando que a primeira
classificada deixou de apresentar planilhas de formação de
preços e custos necessárias para julgamento técnico da
proposta; a segunda empresa registra a impossibilidade de
alcançar o valor estimado pela administração, tudo
consignado em ata evento sei nº 1048449.

Seguem os autos para avaliação de V.Sª.
Respeitosamente.
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL.

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 19/04/2022, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1048452 e o código CRC 3125EAC2.

0004573-45.2021.6.02.8000 1048452v1
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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 abril de 2022.
Evoluo os autos à Diretoria-Geral para que os

mesmos subam à consideração superior da Presidência, no
sentido de homologar os atos do Sr. Pregoeiro, que declarou
fracassado o certame (doc. 1048452) e, de pronto, autorizar a
repetição do certame, sem prejuízo de reanálise da estimativa
de preços.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2022, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1050072 e o código CRC 599039D8.

0004573-45.2021.6.02.8000 1050072v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de abril de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me submeter ao crivo de V. Exa. informação

prestada pelo sr. Pregoeiro dando conta do fracasso do Pregão
Eletrônico n.º 15/2022 (1048452), objetivando a contratação de
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de microinformática, transmissão de dados e
periféricos de TI, tudo conforme consignado em ata (1048449).

Outrossim, sugere-se ainda que seja autorizada a
repetição do certame, sem prejuízo de reanálise da estimativa de
preços, uma vez que não atendida a demanda em questão.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 25/04/2022, às 18:13, 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
1050089 e o código CRC 4B57B8CC.

0004573-45.2021.6.02.8000 1050089v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO :
Autorização. Abertura de fase externa. Repetição. Menos Preço Global. Contratação da empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para atuação em apoio
de TI nos locais de armazenamento, posntos de transmissão remotos e locais de votação.

 

Decisão nº 1411 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI (1050089).

Dessarte, AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº
10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a REPETIÇÃO do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO
GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada na
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para
atuação em apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, durante o pleito eleitoral do
corrente ano, tudo conforme a requisição promovida pela Comissão
de Planejamento das Eleições, conforme as especificações constantes
no edital e respectivos anexos.

À Secretaria de Administração-SAD para a divulgação do
competente instrumento convocatório e demais medidas de sua
alçada, nos termos da minuta constante no evento SEI (1014022),
aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por meio
do Parecer 197/2022 (1021021).

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/04/2022, 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
1052163 e o código CRC 0658DF67.

0004573-45.2021.6.02.8000 1052163v8
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00015/2022

 
Às 19:10 horas do dia 27 de abril de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004573-45.2021,
Pregão nº 00015/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos
Descrição Complementar: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 283.334,2700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

19/04/2022
15:37:17 - Item cancelado no julgamento. Motivo: item cancelado na aceitação

pelos motivos registrados em ata pregão 15/2022

Homologado 27/04/2022
19:10:53

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

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

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2022.
À SLC, para registro, na página de divulgação na

internet/intranet.
À SEIC, para ciência do Despacho PREG 1048452 e

avaliação da necessidade ou não de revisar os valores
estimados, com vistas à repetição do certame, na forma
autorizada pela Presidência, na Decisão 1411 (doc. 1052163).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2022, às 19:18, 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
1053581 e o código CRC EF448911.

0004573-45.2021.6.02.8000 1053581v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao determinado no Despacho GSAD

(1053581), informamos que o valor estimado da contratação
foi obtido por meio de elaboração de planilhas de custos pela
gestão contratual, devidadamente aferidas pela SPPAC
(Despacho SPPAC - 1013970).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 27/04/2022, às 23:28, 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
1053627 e o código CRC DBEC6756.

0004573-45.2021.6.02.8000 1053627v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2022.
Em atenção ao Despacho SEIC 1053627, remeto os

autos à SPPAC, para eventual pronunciamento, considerando
o Despacho PREG 1048452.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2022, às 23:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1053628 e o código CRC 87056657.

0004573-45.2021.6.02.8000 1053628v1
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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 abril de 2022.
Senhor Secretário de Administração (c/c COFIN).
 
Considerando-se determinaçaõ constante  evento

1053628, em que se requer a manifestação dessa unidade
quanto à eventual impossibilidade de o mercado atingir o
preço máximo estabelecido pela Administração para o
certame, conforme narrado pelo pregoeiro em sua
manifestação, evento 1048452, temos a registrar que a
planilha que serviu de base para fixação dos preços máximos
aceitáveis pela Administração não só suficientes a cobrir
todos os custos da contratação pleiteada, como também havia
uma margem  de 9,0281% para cobrir eventual repactuação
nos preços, que devem decorrer de eventual negociação
coletiva das categorias profissionais envolvidas.

Em nossa informação constante do despacho
constante do evento 1013407, destacamos informação que, na
nossa concepção, deveriam ter constado do edital, posto que
os valores que deveriam ser cotados pelas empresas estariam
ainda sujeitos a repactuação, o que parece não ter ficado
claro no instrumento editalício. Veja-se o que destacado no
referido despacho:

 
Atente-se para a necessidade de fazer constar
que os valores estimados já estão com
projeção de reajuste da ordem de 9,0281%
correspondente ao IPCA-E, mas que o licitante
deve cotar os custos pela convenção coletiva
que utilizar como referência, e pedir a
repactuação, se for o caso, no momento
oportuno, inclusive considerando-se os custos
variáveis.
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Desta feita, além de mantermos em quase sua totalidade
a proposta de preços, fizemos ajustes que entendemos necessários,
para excluir da estimativa de preços máximos a previsão de reajuste
da categoria, e aproveitamos para ajustar a carga tributária na
planilha para fazer nela constar a do Lucro Real  (antes formulada
com base no lucro presumido), com percentuais maiores, mas
mantida a substituição das contribuições previdenciárias e para o
sistema S, incidentes sobre a folha de pagamento, pela contribuição
incidente sobre o faturamento (4%), benefícios esses concedidos na
forma da Lei nº 14.288/2021, mantido pela Lei nº 12.546/2011 e que
abrangem as empresas do ramo de informática, objeto da
contratação em voga.

Assim, a previsão dos preços máximos foi alterado
para R$ 270.574,07, conforme planillhas constantes do
evento 1054745 ainda menor que a previsão inicial, aparentemente,
mas se aplicado o percentual de reajuste dantes destacado e excluído
na nova planilha chegar-se-ia a R$ 294.979,85.

Destacamos, ainda, que fizemos pequenas alterações
para excluir custos decorrentes de licença maternidade, já que a
contratação é de curto prazo e a incidência desse tipo de custo deve
ser inexistente, já que requer pelo menos 120 dias, e a contratação
tem previsão de execução de serviços em torno de 50 dias.

Também verificamos a consistência de custos indiretos e
lucro, e concluimos pela sua manutenção, posto que a previsão é
para 5% de incidência para cada um deles, bem superior a média
verificada em nossos contratos que guardam certa similaridade,
como os constantes dos contratos nº 07, 08 e 09/2019 da Ativa, cujas
taxas variam entre 0,6% e 1,3%, conforme se pode observar dos
eventos 0893108, 0893724 e 0895988, isso considerando-se a menor
periodicidade de execução e a maior concentração de custos de
mobilização.

Assim, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, com as
seguintes sugestões:

a) Fazer inserir no edital a cláusula de possibilidade de
repactuação;

b) Promover alteração na previsão de preços máximos
admitidos para a Contratação, para fazer constar R$ 270.574,07
(duzentos e setenta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sete
centavos);

c) Inserir nova planilha como base de referência de
custos e elaboração de proposta da proposta de preços, conforme
anexo 1054746, com adaptações na numeração de anexo do edital, se
for o caso.
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Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 29/04/2022, às 09:58, 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
1054745 e o código CRC 1D11F3C4.

0004573-45.2021.6.02.8000 1054745v1
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2022

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  

(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.297,50

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)

A Salário-base R$ 3.297,50 3.297,50

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.297,50

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte R$ 174,20

A.1 Desconto do Vale Transporte -R$ 174,20

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 455,40

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 455,40

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 49,00

B Álcool em gel 70° INPM R$ 5,48

C Máscaras Descartáveis R$ 124,90

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 4,42
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha própria R$ 126,02

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 309,82

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 0,00% R$ 0,00

B SESI ou SESC 1,50% R$ 49,46

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 32,98

D INCRA 0,20% R$ 6,60

E Salário-educação 2,50% R$ 82,44

F FGTS 8,00% R$ 263,80

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 98,93

H SEBRAE 0,60% R$ 19,79
TOTAL 16,80% R$ 553,98

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário + férias e 1/3 VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 274,79

B Férias e terço constitucional de férias R$ 366,39

B R$ 107,72
TOTAL R$ 748,90

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário
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Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 3,21

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,54

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,10
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,10
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 3,85

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)

A Ausência por doença R$ 27,48

B Licença-paternidade R$ 0,69

C Ausências legais R$ 9,16

D Ausência por acidente de trabalho R$ 10,99

E Outros (especificar)

Subtotal R$ 48,32

G R$ 8,12
TOTAL R$ 56,43

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 553,98

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 748,90

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00

4.4 Custo para rescisão R$ 3,85

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 56,43
TOTAL R$ 1.363,16

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos indiretos 5,00% R$ 271,29

B Lucro 5,00% R$ 284,86

C Tributos 15,25%

C.1 Tributos federais

PIS 1,65% R$ 116,46

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente
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COFINS 7,60% R$ 536,44
INSS - Contribuição Previdenciária -desoneração em folha 4,00% R$ 282,34

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 141,17
TOTAL R$ 1.632,57

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.297,50

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 455,40

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 309,82

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.363,16
Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.632,57
VALOR TOTAL R$ 7.058,45

Obs:1. Esta planilha de custos foi elaborada com base na Convenção Coletiva firmada entre o Sindicato das Empresas

de Asseio e Conservação do Est de AL, CNPJ 24.256.042/0001-56 e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas

e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares e Profissionais, CNPJ

69.982.155/0001-77

       2. O modelo de planilha utilizado é o constante da IN MP 05/2017, com adaptações.
       3. O salário base da categoria utilizada foi a da categoria de Técnico em Informática, fixado em R$ 3.297,50.
      4. Se houver mudança na faixa dos pisos salariais, com a nova convenção, os valores devem ser objeto de repac-
tuação;

     5. O percentual do ISS de 2%  para a contratação foi fixado com base na Lei  nº4486 e Decreto 8093 da Prefeitura 
Municipal de Maceió.

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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Anexo II.1
PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 1.296,21 R$ 1.296,21
2. Ambientes do treinamento 1 524,99 R$ 524,99
3. Transporte intermunicipal 25 16,49 R$ 412,25
4. Transporte municipal 5 6,70 R$ 33,50
5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00
6. Alunos 23 26,46 R$ 608,62
Custo total do treinamento R$ 2.898,57
Custo Unitário do Treinamento R$ 126,02

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.296,21 1.296,21 
Total 1.296,21 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 524,99 524,99 
Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 
Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 
Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 
Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 
Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 
Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 
Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1 R$ 0,00 - 
Total 524,99 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 16,49 412,25 
Total 412,25 

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 6,70 33,50 
Total 33,50 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1 R$ 23,00 23,00 
Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 12,08 277,84 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,09 R$ 212,70
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,50 R$ 105,00
Garrafa Água 1 R$ 13,08 R$ 13,08
Total R$ 608,62
Obs: O custo do treinamento será faturado pelo custo unitário indicado acima, acrescidos dos custos indiretos, lucro e 
tributos, conforme planilha principal.
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ANEXO III

RESUMO DAS PLANILHAS PARA PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Valor Total

1
Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 06/10/22 R$ 7.058,45 R$ 5.176,20 23 R$ 119.052,60

Total – 1º Turno R$ 119.052,60

1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 03/11/22 R$ 7.058,45 R$ 6.587,89 23 R$ 151.521,47

Total – 2º Turno R$ 151.521,47

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 270.574,07

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA

QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno
Homens/hora Horas Homens/Horas

Maceió 5 880 224 1120
Arapiraca 4 704 224 896
Palmeira dos Índios 2 352 224 448
Delmiro Gouveia 2 352 224 448
União dos Palmares 2 352 224 448
Penedo 2 352 224 448
Porto Calvo 2 352 224 448
São Miguel dos Campos 2 352 224 448
Santana do Ipanema 2 352 224 448
Total 23 4048 224 5152

RESUMO PARA FATURAMENTO E COBRANÇA

Custo da Proposta em Homem/Hora Quant. H/H Valor H/H

Valor 
Mensal/Unitário

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico de 

TI

Valor do 
Turno
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1º Turno 4048 R$ 29,41 R$ 119.052,60
Total do Primeiro Turno R$ 119.052,60
2º Turno 5152 R$ 29,41 R$ 151.521,47

Total Final para 2022 R$ 270.574,07

Obs:     1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 03-10-2022 =(22 dias) multiplicada por 8 horas   diárias de trabalho

2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022).

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e domingos

4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 9,0281%

5. O custo unitário por pessoa treinada foi calculado dividindo-se o custo total esperado para o treinamento  pelo número de pessoas a serem treinadas, no total de 23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2022.
À SLC, para ajuste da minuta do edital,

considerando a Decisão 1411, da Presidência (doc. 1052163) e
os apontamentos da SPPAC, na forma abaixo reproduzida:

a) Fazer inserir no edital a cláusula de
possibilidade de repactuação;
b) Promover alteração na previsão de preços
máximos admitidos para a Contratação, para
fazer constar R$ 270.574,07 (duzentos e
setenta mil, quinhentos e setenta e quatro
reais e sete centavos);
c) Inserir nova planilha como base de
referência de custos e elaboração de proposta
da proposta de preços, conforme
anexo 1054746, com adaptações na
numeração de anexo do edital, se for o caso.

 
Registro, por oportuno, que já consta dos autos

reserva de crédito no valor de R$ 283.334,27 (doc. 1017214).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2022, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1055152 e o código CRC C8EC7046.
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Despacho GSAD 1055152         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 436



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

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
À SAD,
Tendo em vista a solicitação de incluir no edital

cláusula de repactuação e considerando  que o objeto da
licitação não trata de serviço contínuo com dedicação de mão
de obra exclusiva, questiono a possibilidade de manifestação
da Assessoria Jurídica acerca do tema, como medida
preventiva à alteração da redação do edital e seus anexos.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/05/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1056517 e o código CRC 392F95C5.
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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 maio de 2022.
Em atenção ao Despacho SLC 1056517, evoluo o

feito à análise da Assessoria Jurídica.
Adicionalmente, considerando a expressiva

divergência entre a estimativa de preços do certame anterior e
as propostas apresentadas (vide ata de evento 1048449),
solicito à SEIC promover cotação de preços prévia junto ao
mercado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/05/2022, às 22:52, 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
1056905 e o código CRC D8888BC9.

0004573-45.2021.6.02.8000 1056905v1
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E-mail - 1057896

Data de Envio: 
  03/05/2022 17:46:10

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

Para:
    wagner@grupowfs.com.br

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1026313_15___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___ASSINADO.pdf
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E-mail - 1058672

Data de Envio: 
  04/05/2022 15:03:16

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

Para:
    contato@promaxima.com.br
    atendimento@promaxima.com.br

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1026313_15___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___ASSINADO.pdf
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E-mail - 1058691

Data de Envio: 
  04/05/2022 15:13:14

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

Para:
    amazon.eireli@gmail.com
    rbf.licitacoes@gmail.com
    contato@ideallizeservicos.com.br
    ricardolemos@legalbrasil.com.br
    f.m.tercerizacao.ltda@bol.com.br
    meziempresarial@hotmail.com
    escgadelha@bol.com.br
    a.mcantonio@hotmail.com
    copbessa@terra.com.br
    premiumservicos@gmail.com
    camilo4212@gmail.com
    contdiamondservice@gmail.com
    comercial@facilityempresas.com.br
    riobrancoforteser@gmail.com
    vinicius@championscontabilidade.com.br
    del@delservicos.com.br
    mjbseg.adm@terra.com.br
    esfera.ricardoargolo@gmail.com
    mariana@centralativa.com.br
    lujr10@superig.com.br
    centralnorteservicos@gmail.com
    tecnewseireli278@gmail.com
    emron.emron@hotmail.com
    aldeisasamuel@gmail.com
    agr@dm.com.br
    pontes@hotmail.com
    allan@centralativa.com.br
    janilson@inovacontabilidade.com.br
    contserv2014@gmail.com
    juliana@plansul.com.br
    financeiro@inovatecnologia.com
    maycon@inovatecnologia.com.br

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos, com a maior brevidade possível, apresentação de proposta de preço, em
caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1026313_15___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___ASSINADO.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2022.
A repactuação é espécie de reajuste que somente

pode ocorrer com periodicidade mínima de um ano e ser
aplicada nas situações que demandem serviços contínuos com
dedicação exclusiva de mão-de-obra.

 
Como a contratação que se pretende tem prazo de

vigência somente até o final deste ano de 2022, não sendo
contínua nem tendo mão-de-obra exclusiva, não há razão por
que se previr em edital regramento possibilitando tal forma de
proceder.

 
Os valores a serem pactuados pelas partes, além de

terem o dever de estarem conforme com as balizas do
mercado, devem ter esse vestibular entendimento quando das
formatações dos preços a serem acordados.

 
À Secretaria de Administração, para conhecimento

e providências correlatas.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/05/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058693 e o código CRC 7B80B3FF.

0004573-45.2021.6.02.8000 1058693v1
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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 maio de 2022.
À SLC, para ciência do Despacho AJ-DG 1058693 e

aguardar o encerramento da instrução em curso, na forma do
Despacho GSAD 1056905.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/05/2022, às 22:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1059165 e o código CRC 7233C10A.
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De: MEZI - Empresarial <meziempresarial@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 05/05/2022 12:13 PM
Assunto: [seic] Apoio de TI - Eleições 2022

Bom dia 

Agradecemos a solicitação, mas no momento não é viável para a empresa.

Grato

A�;
Henrique Ferreira

Fone: (92) 99412-7956
Fone: (92) 3654-3456
Fone: (92) 3877-0730

 

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Enviado: quarta-feira, 4 de maio de 2022 14:13

 Para: amazon.eireli@gmail.com <amazon.eireli@gmail.com>; rbf.licitacoes@gmail.com <rbf.licitacoes@gmail.com>;
contato@ideallizeservicos.com.br <contato@ideallizeservicos.com.br>; ricardolemos@legalbrasil.com.br
<ricardolemos@legalbrasil.com.br>; f.m.tercerizacao.ltda@bol.com.br <f.m.tercerizacao.ltda@bol.com.br>;
meziempresarial@hotmail.com <meziempresarial@hotmail.com>; escgadelha@bol.com.br
<escgadelha@bol.com.br>; a.mcantonio@hotmail.com <a.mcantonio@hotmail.com>; copbessa@terra.com.br
<copbessa@terra.com.br>; premiumservicos@gmail.com <premiumservicos@gmail.com>; camilo4212@gmail.com
<camilo4212@gmail.com>; contdiamondservice@gmail.com <contdiamondservice@gmail.com>;
comercial@facilityempresas.com.br <comercial@facilityempresas.com.br>; riobrancoforteser@gmail.com
<riobrancoforteser@gmail.com>; vinicius@championscontabilidade.com.br
<vinicius@championscontabilidade.com.br>; del@delservicos.com.br <del@delservicos.com.br>;
mjbseg.adm@terra.com.br <mjbseg.adm@terra.com.br>; esfera.ricardoargolo@gmail.com
<esfera.ricardoargolo@gmail.com>; mariana@centrala�va.com.br <mariana@centrala�va.com.br>;
lujr10@superig.com.br <lujr10@superig.com.br>; centralnorteservicos@gmail.com
<centralnorteservicos@gmail.com>; tecnewseireli278@gmail.com <tecnewseireli278@gmail.com>;
emron.emron@hotmail.com <emron.emron@hotmail.com>; aldeisasamuel@gmail.com
<aldeisasamuel@gmail.com>; agr@dm.com.br <agr@dm.com.br>; pontes@hotmail.com <pontes@hotmail.com>;
allan@centrala�va.com.br <allan@centrala�va.com.br>; janilson@inovacontabilidade.com.br
<janilson@inovacontabilidade.com.br>; contserv2014@gmail.com <contserv2014@gmail.com>;
juliana@plansul.com.br <juliana@plansul.com.br>; financeiro@inovatecnologia.com
<financeiro@inovatecnologia.com>; maycon@inovatecnologia.com.br <maycon@inovatecnologia.com.br>

 Assunto: Apoio de TI - Eleições 2022
 
Prezados(as),

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de
dados e periféricos de TI, por ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do
Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na fase de julgamento, anexo.

 
Em virtude disto, solicitamos, com a maior brevidade possível, apresentação de
proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

 

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
 Seção de Instrução de Contratações - SEIC
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38
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E-mail - 1063083

Data de Envio: 
  11/05/2022 11:02:04

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

Para:
    contato@promaxima.com.br
    atendimento@promaxima.com.br
    contato@fontedeprecos.com.br

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1026313_15___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___ASSINADO.pdf
    E_mail_1058672.html
    Edital_1026313_15___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___ASSINADO.pdf
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Para: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
Processo Administrativo n.° 0004573-45.2021.6.02.8000
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022 Maceió/AL, 18 de maio de 2022.

Triburação: Lucro Presumido

Técnico em Informática Maceió/AL 5 7.181,10R$                                 35.905,48R$                     58.645,61R$          

Técnico em Informática Arapiraca/AL 4 7.181,10R$                                 28.724,38R$                     46.916,49R$          

Técnico em Informática Palmeira dos Índios/AL 2 7.181,10R$                                 14.362,19R$                     23.458,24R$          

Técnico em Informática Delmiro Gouveia/AL 2 7.181,10R$                                 14.362,19R$                     23.458,24R$          

Técnico em Informática União dos Palmares/AL 2 7.181,10R$                                 14.362,19R$                     23.458,24R$          

Técnico em Informática Penedo/AL 2 7.181,10R$                                 14.362,19R$                     23.458,24R$          

Técnico em Informática Porto Calvo/AL 2 7.181,10R$                                 14.362,19R$                     23.458,24R$          

Técnico em Informática São Miguel dos Campos/AL 2 7.181,10R$                                 14.362,19R$                     23.458,24R$          

Técnico em Informática Santana do Ipanema/AL 2 7.181,10R$                                 14.362,19R$                     23.458,24R$          

23

1) Dados da Empresa:
a) Razão Social: WFS CONTRSUÇÕES EIRELI;
b) CNPJ/MF: 17.746.646/0001-15;
c) Endereço: Rua Barão de Atalaia, 280, Centro;
d) Cidade/UF: Maceió/AL;
e) CEP: 57.020-010;
f) Tel: (82) 3021-1702
g) E-mail: grupowfs.adm@gmail.com;
h) Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104);
i) Agência 1020, OP: 003;
j) Conta 1903-4.
2) Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata e Contrato:
a) Nome: Zelma Freire da Silva
b) Endereço: Av. Senador Rui Palmeira, 926, Ponta Verde
c) CEP: 57.035-250
d) Cidade/UF: Maceió/AL
e) CPF/MF: 644.493.354-49
f) RG/Órgão Expedidor: 2001001160030 SSP/AL
g) Cargo/Função: Empresária Individual
h) Naturalidade: Maribondo/AL
i) Nacionalidade: Basileira
j) Estado Civil: Casada
k) E-mail: grupowfs.adm@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE 15/09/2022 A 03/11/2022 (49 DIAS) 269.769,80R$                                                     

VALOR MENSAL/ 
POSTO DE SERVIÇO

VALOR TOTAL 
(15/09 a 03/11)(A)

1

2

3

TIPO DO SERVIÇO CARGO 
HORARIA

4

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS VALOR ESTIMADO MENSAL 165.165,19R$                                                      

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa 
com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em 
virtude de expectativa inflacionária.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação. Assim, após cumpridas 
nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Sócio Administrador
Zelma Freire

CNPJ: 17.746.646.0001/15
WFS Contruções EIRELI

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

A WFS CONTRSUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 17.746.646/0001-15, sediadaRua Barão de Atalaia, nº 280, Sala 10, Centro, Maceió/AL, CEP 57.020-010, 
por intermédio de seu representante legal, Sr(a) Zelma Freire da Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2001001160030, Órgão Expedidor: 
SSP/AL e do CPF nº 644.493.354-49, para os fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 15/2022, apresenta a seguinte proposta de preços:

O prazo de validade da proposta de preços de preços é de 90 (noventa) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

O prazo do início da execução do serviço dever seguir o constante no Anexo I - Termo de Referência. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as 
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Quadro resumo - Valor Mensal / Anual dos serviços

7

8

9

8 H Diárias

6

5

VALOR UNITÁRIO MENSAL 
DO EMPREGADO.

Município/UF
QTDE DE 
POSTOS
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A

B

C

D

1

2

3

4

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Valor (R$)

A Salário 3.297,50R$            

B Adicional periculosidade -R$                    

C Adicional insalubridade -R$                    

D Adicional noturno -R$                    

E Adicional Hora Extra §2º Cláusula 20ª CCT/2019 -R$                    

F Feriado em dobro diurno (Conf. Súmula 444 e Cláusula 26 CT) -R$                    

G Intervalo intrajornada (15 horas) -R$                    

H DSR - 20% Hora Extra 12 x 36 (((Remuneração)/220*1,6)*15)*20% -R$                    

3.297,50R$           

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS Valor (R$)

A Transporte (R$ 6,70 x 22)-Sálario x 6% 50,45-R$                 

B Auxilio-alimetação (Vales, Cesta Básica etc) (R$ 23,00 x 22)*90% 455,40R$               

C Assistência médica e familiar -R$                    

D Auxílio creche -R$                    

E Seguro de vida -R$                    

F Exames admissionais, demissionais, periódicos (PCMSO/PPRA) -R$                    

455,40R$              

MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$)

A Uniformes (CAMISA e CRACHA) 37,50R$                 

B Álcool em gel 70° INPM 5,80R$                   

C Máscaras Descartáveis 107,80R$               

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) 9,00R$                   

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 127,78R$               

287,88R$              

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % Valor R$

A INSS 20,00% 659,50R$               

B SESI ou SESC 1,50% 49,46R$                 

C SENAI ou SENAC 1,00% 32,97R$                 

D INCRA 0,20% 6,59R$                   

E Salário educação 2,50% 82,43R$                 

F FGTS 8,00% 263,80R$               

G Seguro Acidente de Trabalho (RAT 2% FAP 1%) 2,00% 65,95R$                 

H SEBRAE 0,60% 19,78R$                 

35,80% 1.180,50R$           

Total da remuneração

Total de Benefícios mensais diários

Total de Insumos Diversos

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

SUBMÓDULO 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS

TOTAL

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR

Técnico em Informática – 8 horas

Data base da categoria

Categoria profissional ( vinculada à execução contratual) SEAC/SINDPD - AL000159/2021

01/01/2021

Nº de meses de execução contratual

Data da apresentação da proposta 15/03/2021

Município/UF ALAGOAS

Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2021/2022

12

QUANTIDADE 1

ANEXO  I - A - MÃO DE OBRA

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caractetríticas distintas) Técnico em Informática – 8 horas

Salário normativo da categoria profissional 3.297,50R$                                                             
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4.2 13º SALÁRIO % Valor (R$)

A 8,33% 274,79R$               

8,33% 274,79R$              

% Valor (R$)

B 2,98% 98,37R$                 

11,32% 373,16R$              

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE Valor (R$)

A Afastamento Maternidade/paternidade 0,00% -R$                    

% Valor (R$)

B 0,00% -R$                    

0,00% -R$                    

SUBMÓDULO 4.4 - Rescisão

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado 0,00% -R$                    

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,00% -R$                    

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,00% 65,95R$                 

D Aviso prévio trabalhado 0,16% 5,33R$                   

71,28R$                

% Valor (R$)

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,06% 1,90R$                   

F 0,00% -R$                    

2,22% 73,18R$                

SUBMÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 % Valor (R$)

A Férias e terço constitucional de férias 11,11% 366,38R$               

B Ausência por doença 0,83% 27,47R$                 

C Licença paternidade 0,63% 20,60R$                 

D Ausências legais 0,28% 9,15R$                   

E Ausência por acidente de trabalho 0,02% 0,65R$                   

F Outros 0,00% -R$                    

424,25R$              

% Valor (R$)

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,61% 151,89R$               

17,47% 576,19R$              

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4 MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % Valor (R$)

4.1 Encargos Previdênciários e FGTS 35,80% 1.180,51R$            

4.2 13º Salário 11,32% 373,17R$               

4.3 Afastamento Maternidade 0,00% -R$                    

4.4 Custo de Rescisão 2,22% 73,19R$                 

4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 17,47% 576,19R$               

4.6 Outros (Especificar) 0,00% -R$                    

66,81% 2.203,06R$           

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % Valor (R$)

A Custos Indiretos 2,5% 156,10R$               

B Lucro 2,5% 160,00R$               

C Tributos 0,9135 7.181,09R$           

Tributos Federais (PIS/CPP) 0,65% 46,68R$                 

Tributos Federais (CONFINS) 3,00% 215,43R$               

C.2 Tributos Estaduais 0,00% -R$                    

C.3 Tributos Municipais (ISS) 5,00% 359,05R$               

13,65% 937,26R$              

Valor (R$)

A Módulo 1_ Composição da Remuneração 3.297,50R$            

B Módulo 2_ Benefícios Mensais Diários 455,40R$               

mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

13º Salário

Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário

TOTAL

SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade

SUBMÓDULO 4.2 - 13º Salário

TOTAL

TOTAL

C.1

TOTAL

Anexo III - B - Quadro-Resumo do Custo por Empregado

Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

TOTAL

SUBTOTAL

Multa FGTS do aviso prévio trabalhado

TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

SUBTOTAL
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C Módulo 3_ Insumos Diversos (uniformes, equipamentos e outros) 287,88R$               

D Módulo 4_ Encargos Sociais e Trabalhistas 2.203,06R$            

6.243,84R$           

E Módulo 5_ Custos Indiretos, tributos e lucro 937,26R$               

7.181,10R$           

Anexo III - D - Quadro Demonstrativo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Valor (R$)

A 7.181,10R$                   

B 7.181,10R$                 
C 86.173,14R$                 

Qtde. Unitário Total

1 1.296,21R$        1.296,21R$                   

1 524,99R$           524,99R$                      

25 412,25R$           10.306,25R$                 

5 36,50R$             182,50R$                      

1 23,00R$             23,00R$                        

23 2.938,94R$        67.595,62R$                 

79.928,57R$                 

10.910,25R$                 

Qtde. Unitário Total

1 1.296,21R$        1.296,21R$                   

1.296,21R$                   

Qtde. Unitário Total

1 524,99R$           524,99R$                      

4 -R$                 -R$                            

4 -R$                 -R$                            

30 -R$                 -R$                            

1 -R$                 -R$                            

1 -R$                 -R$                            

1 -R$                 -R$                            

1 -R$                 -R$                            

524,99R$                      

Qtde. Unitário Total

25 16,49R$             412,25R$                      

412,25R$                      

Qtde. Unitário Total

5 7,30R$               36,50R$                        

36,50R$                        

Qtde. Unitário Total

1 23,00R$             23,00R$                        

23,00R$                        

Qtde. Unitário Total

23 12,50R$             287,50R$                      

30 7,25R$               217,50R$                      

30 4,20R$               126,00R$                      

1 14,99R$             14,99R$                        

645,99R$                      

Descrição

Auxiliar de RH

6. Alunos

5. Refeição

4. Transporte municipal

3. Transporte intermunicipal

2. Ambientes do treinamento

1. Gestão do treinamento

Sub Total

Total

Custo por posto

6. Alunos

2. Ambientes do treinamento

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser

Flip-Charts, cartolinas e Canetas

Quadro Branco e Canetas, Apagadores

Sistema de Som Ambiente

Carteiras e Cadeiras

Mesas para apoio das urnas eletrônicas

Mesas computadores

Sala de Treinamentos 30 Pessoas

Descrição

VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA

VALOR MENSAL DO SERVIÇO

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL x MESES DE CONTRATO) 

Subtotal (A+B+C+D)

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção

Manuais

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis

Garrafa Água

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió

4. Transporte municipal

3. Transporte intermunicipal

5. Refeição
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2.938,94R$                   

127,78R$                      

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 2 35,00R$            70,00R$                       
Und 1 5,00R$              5,00R$                         

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 1 5,80R$              5,80R$                         
Und 1 1,50R$              1,50R$                         
pct 1 7,50R$              7,50R$                         

Und 245 0,44R$              107,80R$                     
Máscara cirúrgica tripla elástica para agir como uma barreira física à 
propagação de bactérias; 100% polipropileno

Camiseta 
Descrição dos uniformes:

Crachá
Descrição dos materiais:

Álcool em gel 70° INPM

Sacos de lixo de 20L, pct com 50 und
Marcador permanente

CUSTO POR POSTO (23 POSTOS) 

TOTAL DO TREINAMENTO
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: WFS CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.746.646/0001-15
Certidão nº: 1098771/2022
Expedição: 13/01/2022, às 16:13:51
Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que WFS CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 17.746.646/0001-15, NÃO CONSTA do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

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

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

 
Nome: WFS CONSTRUCOES EIRELI
CNPJ: 17.746.646/0001-15 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 04:54:01 do dia 28/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2022.
Código de controle da certidão: 4449.CDE7.5D80.5577
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 17.746.646/0001-15
Razão Social:WFS CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA BARAO DE ATALAIA 268 SALA 10 / CENTRO / MACEIO / AL / 57020-

510

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

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

Validade:06/05/2022 a 04/06/2022 
 
Certificação Número: 2022050602002423104734

Informação obtida em 12/05/2022 12:59:19

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

Voltar Imprimir
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0877736/22-76

Contribuinte
WFS CONSTRUCOES EIRELI

CPF/CNPJ
17.746.646/0001-15

Endereço
RUA BARAO DE ATALAIA, 268  - SALA 10, BAIRRO CENTRO, MACEIO/AL - CEP: 57.020-510

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

MACEIÓ (MCZ), 13 de Maio de 2022

Válida até: 11/08/2022

Código de autenticidade: D95EC6E66AD46FAC
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

WFS CONSTRUCOES EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

Emitida às 09:13:28 do dia 25/04/2022

Código de controle da certidão: 034F-12C9-9AB6-4F6A

Certidão fornecida para o CNPJ: 17.746.646/0001-15

Válida até 24/06/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

14/03/2013
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

901380302
CNPJ/CPF:

17.746.646/0001-15
Inscrição Estadual

NOME EMPRESARIAL

WFS CONSTRUCOES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

WFS TERCEIRIZACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

LOGRADOURO

RUA BARAO DE ATALAIA
NÚMERO

268
COMPLEMENTO

SALA 10

CEP

57020-510
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

MACEIO
UF

AL

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

08/12/2021

SITUAÇÃO ESPECIAL

****
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

****

DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO

27/01/2022 16:42.

www.informe.issqn.com.br
© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site,Clique aqui.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral http://www.informe.issqn.com.br/sitCadCons.cfm?print=yes&ds=3&mo...

1 of 1 27/01/2022 16:42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC

 CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Contribuinte
 Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.

 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome/Razão Social C.M.C
WFS CONSTRUCOES EIRELI 901380302
Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia) CNPJ/CPF

17.746.646/0001-15

Natureza Jurídica Dat. Inicio Ativ.
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA) 14/3/2013
Cat. do Estabelecimento Suj. Tributária Tipo Cadastro Sit. Cadastral Opt. Simples Opt. SIMEI
Prestação de Serviço I.S.S.Q.N./T.L.F. Permanente Ativo Não Não

 
Sócios ou Responsáveis Legais
Inscrição CPF/CNPJ Nome Tipo Sócio
247926 053.349.044-84 WAGNER FREIRE DA SILVA Sócio/Titular (PF)

 
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO
Logradouro Número CEP Bairro
BARAO DE ATALAIA 280 57020510 CENTRO

 
Complemento Município UF
SALA 111; MACEIO ALAGOAS

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS
Grupo Sub-Grupo Atividade Econômica Tipo
82 82113 0 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO Primária
43 43215 0 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA Secundária
43 43223 1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS Secundária
43 43304 4 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL Secundária
81 81303 0 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS Secundária
81 81290 0 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Secundária
80 80111 1 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA Secundária
81 81214 0 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS Secundária
43 43991 3 - OBRAS DE ALVENARIA Secundária
77 77322 1 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES Secundária
62 62091 0 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Secundária

 

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 28 de Março de 2019
 Validade - 60 dias a partir da data de emissão.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.746.646/0001-15
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
14/03/2013 

 
NOME EMPRESARIAL 
WFS CONSTRUCOES EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
WFS TERCEIRIZACAO 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.99-1-03 - Obras de alvenaria 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R BARAO DE ATALAIA 

NÚMERO 
268 

COMPLEMENTO 
SALA 10 

 
CEP 
57.020-510 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FINANCEIRO.GRUPOWFS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 3021-1702 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/03/2013 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/02/2022 às 23:39:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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 03/05/2022  0003343673 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003343673  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 WFS   CONSTRUÇÕES   EIRELI,   residente   na   R.   Barão   de   Atalaia,   269   sala   211,   CEP:   57020-510,   ,   vinculado 
 ao CNPJ: 17.746.646/0001-15 ******************************************************************************************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 3 de maio de 2022 às 10h25min. 

                      0003343673 
 PEDIDO N°:  
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

WFS CONSTRUÇÕES EIRELI

01/01/2021 a 31/12/2021 17.746.646/0001-15

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 8

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial WFS CONSTRUÇÕES EIRELI

NIRE 27200539771

CNPJ 17.746.646/0001-15

Número de Ordem 8

Natureza do Livro Livro Diário

Município MACEIO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

14/03/2013

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

5589

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial WFS CONSTRUÇÕES EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 8

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

5589

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
51.D5.64.2C.64.5D.C7.DB.9F.AC.11.5C.E4.2A.BF.C7.C0.B3.AB.BF-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

WFS CONSTRUÇÕES EIRELI

01/01/2021 a 31/12/2021 17.746.646/0001-15

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 2.977.214,77R$ 5.045.547,27

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 2.977.214,77R$ 5.045.547,27

      (-) DEDUÇÕES R$ (303.487,88)R$ (322.808,22)

          (-) (-) ISS R$ (96.236,75)R$ (138.314,47)

          (-) (-) COFINS R$ (170.343,40)R$ (151.638,70)

          (-) (-) PIS R$ (36.907,73)R$ (32.855,05)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 2.673.726,89R$ 4.722.739,05

   LUCRO BRUTO R$ 2.673.726,89R$ 4.722.739,05

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.717.943,82)R$ (4.002.502,63)

      (-) DESPESAS COM VENDAS R$ (0,00)R$ (320.927,80)

          (-) FRETES E CARRETOS R$ (0,00)R$ (170,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (0,00)R$ (5.048,09)

          (-) SEGUROS R$ (0,00)R$ (5.471,60)

          (-) MATERIAIS DE CONSUMO R$ (0,00)R$ (183.310,65)

          (-) ALIMENTAÇÃO R$ (0,00)R$ (56.267,20)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.717.943,82)R$ (3.681.574,83)

          (-) ALUGUÉIS R$ (0,00)R$ (13.800,00)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (912.937,52)R$ (2.134.307,84)

          (-) PRÓ-LABORE R$ (38.859,75)R$ (50.400,00)

          (-) 13º SALÁRIO R$ (149.071,04)R$ (162,32)

          (-) FÉRIAS R$ (264.962,07)R$ (1.616,38)

          (-) INSS R$ (70.283,76)R$ (623.964,46)

          (-) FGTS R$ (18.935,73)R$ (490.664,84)

          (-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO R$ (12.560,79)R$ (0,00)

          (-) VALE TRANSPORTE R$ (0,00)R$ (32.176,18)

          (-) PLANO DE SAUDE R$ (0,00)R$ (584,73)

          (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL R$ (0,00)R$ (70.660,26)

          (-) PIS R$ (4.696,72)R$ (0,00)

          (-) COFINS R$ (21.677,20)R$ (0,00)

          (-) IPVA R$ (0,00)R$ (301,45)

          (-) TAXAS DIVERSAS R$ (7.225,72)R$ (4.094,60)

          (-) MULTAS DE MORA R$ (0,00)R$ (8.485,04)

          (-) IRRF R$ (43.354,40)R$ (0,00)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (9.212,00)R$ (1.311,19)

          (-) OUTRAS DESPESAS R$ (0,00)R$ (143.748,96)

          (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (2.225,00)R$ (0,00)

          (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS R$ (0,00)R$ (53.226,18)

          (-) TELEFONE R$ (6.000,00)R$ (274,76)

          (-) UNIFORMES E FARDAMENTOS R$ (0,00)R$ (32.949,00)

          (-) COMBUSTIVEL R$ (0,00)R$ (183,98)

          (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (0,00)R$ (1.065,32)

          (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (8.800,00)R$ (14.090,00)

          (-) MATERIAL DE CONSUMO R$ (146.930,53)R$ (32.387,34)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (211,59)R$ (34.555,13)

          (-) MANUT E CONSERV DE PREDIOS R$ (0,00)R$ (7.225,13)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (0,00)R$ (20.088,17)

          (-) DESCONTO CONCEDIDOS R$ (0,00)R$ (0,33)

          (-) JUROS DE MORA R$ (0,00)R$ (12.728,21)

          (-) MULTA DE MORA R$ (0,00)R$ (0,40)

          (-) TAXAS BANCARIAS R$ (0,00)R$ (7.359,23)

      (-) RECEITAS FINANCEIRAS R$ (0,00)R$ 1.624,82

          JUROS DE APLICAÇÕES R$ 0,00R$ 195,52

          JUROS ATIVOS (OUTROS) R$ 0,00R$ 1.285,53

          DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS R$ 0,00R$ 142,59

          JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO R$ 0,00R$ 1,18

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 955.783,07R$ 701.773,07

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 955.783,07R$ 701.773,07

      (-) PROVISÕES PARA IR E CSL R$ (593.778,75)R$ (525.943,08)

          (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (163.529,67)R$ (145.573,17)

          (-) (-) IMPOSTO DE RENDA R$ (430.249,08)R$ (380.369,91)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 362.004,32R$ 175.829,99

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

WFS CONSTRUÇÕES EIRELI

01/01/2021 a 31/12/2021 17.746.646/0001-15

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 8

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 4.341.070,41R$ 2.687.881,45

 ATIVO CIRCULANTE R$ 4.284.948,21R$ 2.431.759,25

  DISPONÍVEL R$ 4.229.363,27R$ 1.146.399,26

   CAIXA R$ 3.703.698,82R$ 163.188,66

    CAIXA GERAL R$ 3.703.698,82R$ 163.188,66

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 525.664,45R$ 329.281,12

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.C.
1903-4

R$ 4.095,32R$ 289.201,58

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.P. 188-
3

R$ 521.563,64R$ 38.691,36

    BCO-DO NORDESTE DO BRASIL R$ 5,49R$ 1.388,18

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 0,00R$ 653.929,48

    APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

R$ 0,00R$ 653.929,48

  CLIENTES R$ 27.678,71R$ 1.157.334,20

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 0,00R$ 1.141.604,13

    CLIENTES DIVERSOS R$ 0,00R$ 1.141.604,13

   TÍTULOS A RECEBER R$ 27.678,71R$ 15.730,07

    CONSÓRCIO R$ 27.678,71R$ 15.730,07

  OUTROS CRÉDITOS R$ 27.906,23R$ 128.025,79

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 27.906,23R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE FERIAS R$ 27.906,23R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 0,00R$ 128.025,79

    IRRF A RECUPERAR R$ 0,00R$ 12.610,78

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A
COMPENSAR

R$ 0,00R$ 2.652,56

    COFINS RETIDO A COMPENSAR R$ 0,00R$ 2.691,41

    PIS RETIDO A COMPENSAR R$ 0,00R$ 514,42

    INSS A COMPENSAR R$ 0,00R$ 106.387,44

    ISS A RECUPERAR R$ 0,00R$ 3.169,18

 ATIVO PERMANENTE R$ 56.122,20R$ 256.122,20

  IMOBILIZADO R$ 56.122,20R$ 256.122,20

   IMÓVEIS R$ 0,00R$ 200.000,00

    ED BREMEN APART 907 R$ 0,00R$ 200.000,00

   MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 3.991,49R$ 3.991,49

    MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 3.991,49R$ 3.991,49

   VEÍCULOS R$ 52.130,71R$ 52.130,71

    VEÍCULOS R$ 52.130,71R$ 52.130,71

PASSIVO R$ 4.341.070,41R$ 2.687.881,45

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 988.934,92R$ 610.821,01

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 14.741,13R$ 150.409,80

   EMPRÉSTIMOS R$ 14.741,13R$ 150.409,80

    BCO-DO NORDESTE DO BRASIL R$ 14.741,13R$ 144.505,40

    PREST CDC R$ 0,00R$ 5.904,40

  FORNECEDORES R$ 58.908,26R$ 119.097,85

   FORNECEDORES R$ 58.908,26R$ 119.097,85

    FORNECEDOR RS R$ 0,00R$ 59.780,12

    FORNECEDORES DIVERSOS R$ 58.908,26R$ 59.317,73

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 191.091,69R$ 196.732,43

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 191.091,69R$ 196.732,43

    ISS A RECOLHER R$ 9.317,81R$ 19.355,99

    IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 119.802,06R$ 112.825,26

    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER R$ 48.150,53R$ 42.556,50

    IRRF A RECOLHER R$ 30,29R$ 418,10

    PIS A RECOLHER R$ 2.455,93R$ 8.847,85

    COFINS A RECOLHER R$ 11.335,07R$ 16.750,71

    INSS RETIDO A RECOLHER R$ 0,00R$ 3.281,48

    CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER R$ 0,00R$ 553,57

    (-) ( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A
APROPIAR

R$ 0,00R$ (7.857,03)

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 724.193,84R$ 144.485,60

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 166.670,00R$ 63.295,00

    SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 166.670,00R$ 24.386,96

    PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 0,00R$ 38.853,10

    RESCISÃO A PAGAR R$ 0,00R$ 54,94

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 49.479,98R$ 76.399,34

    INSS A RECOLHER R$ 23.982,78R$ 67.499,06

    FGTS A RECOLHER R$ 25.497,20R$ 8.900,28

   PROVISÕES R$ 508.043,86R$ 4.791,26

    PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 265.704,98R$ 742,91

    PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 149.965,80R$ 894,76

    INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 71.518,03R$ 748,84

    INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º
SALÁRIO

R$ 0,00R$ 485,43

    FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 20.855,05R$ 1.195,34

    FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º
SALÁRIO

R$ 0,00R$ 723,98

  OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 0,00R$ 95,33

   OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 0,00R$ 95,33

    PENSÃO ALIMENTICIA R$ 0,00R$ 95,33

 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 0,00R$ 886.929,27

  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 886.929,27

   FINANCIAMENTOS R$ 0,00R$ 394.755,07

    BANCO DO NORDESTE DO BRASIL R$ 0,00R$ 27.480,29

    FINANCIAMENTO ED BREMEN APART
907

R$ 0,00R$ 157.750,88

    FINANCIAMENTO BANCO DO
NORDESTE FNE

R$ 0,00R$ 209.523,90

   OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM,
PESSOAS

R$ 0,00R$ 492.174,20

    EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS R$ 0,00R$ 492.174,20

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 3.352.135,49R$ 1.190.131,17

  CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 700.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 2.500.000,00R$ 700.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 2.500.000,00R$ 700.000,00

   (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 0,00R$ 0,00

    CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 0,00R$ 0,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 852.135,49R$ 490.131,17

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 852.135,49R$ 490.131,17

    LUCROS ACUMULADOS R$ 1.377.374,27R$ 490.131,17

    (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (525.238,78)R$ 0,00

    LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO R$ 0,00R$ 0,00
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Empresa:    WFS CONSTRUÇÕES EIRELI                                         Página:           0001 

C.N.P.J.:   17.746.646/0001-15                                             Número livro:     0004 

Período:    01/01/2021 - 31/12/2021                                        Emissão:    18/03/2022 

                                                                           Hora:         10:31:15 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Índice de Liquidez Geral 

 

                  Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 

 I.L.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 

                  4.284.948,21 + 0,00 

 I.L.G. =       -------------------------------------------------------     =                4,33 

                  988.934,92 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Liquidez Corrente 

 

                  Ativo Circulante 

 I.L.C. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante 

 

                  4.284.948,21 

 I.L.C. =       -------------------------------------------------------     =                4,33 

                  988.934,92 

 

========================================================================================== 

 Índice de Liquidez Seca 

 

                  Ativo Circulante - Estoque 

 I.L.S. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante 

 

                  4.284.948,21 - 0,00 

 I.L.S. =       -------------------------------------------------------     =                4,33 

                  988.934,92 

 

========================================================================================== 

 Índice de Solvência Geral 

 

                  Ativo 

 I.S.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 

                  4.341.070,41 

 I.S.G. =       -------------------------------------------------------     =                4,39 

                  988.934,92 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Capital de Terceiros 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 I.C.T. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  988.934,92 + 0,00 

 I.C.T. =       -------------------------------------------------------     =                0,30 

                  3.352.135,49 

 

========================================================================================== 

Proposta - WFS (1068834)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 469



Empresa:    WFS CONSTRUÇÕES EIRELI                                         Página:           0002 

C.N.P.J.:   17.746.646/0001-15                                             Número livro:     0004 

Período:    01/01/2021 - 31/12/2021                                        Emissão:    18/03/2022 

                                                                           Hora:         10:31:15 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Índice de Endividamento Geral 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 I.E.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Total 

 

                  988.934,92 + 0,00 

 I.E.G. =       -------------------------------------------------------     =                0,23 

                  4.341.070,41 

 

========================================================================================== 

 Índice de Endividamento Corrente 

 

                  Passivo Circulante 

 I.E.C. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 

 

                  988.934,92 

 I.E.C. =       -------------------------------------------------------     =                0,30 

                  3.352.135,49 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Dívida a Curto Prazo 

 

                  Passivo Circulante 

 I.D.C.P. =     ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Não-Circulante 

 

                  988.934,92 

 I.D.C.P. =     -------------------------------------------------------     =                0,00 

                  0,00 

 

========================================================================================== 

 Grau de Endividamento 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 G.E. =         ------------------------------------------------------- 

                  Ativo 

 

                  988.934,92 + 0,00 

 G.E. =         -------------------------------------------------------     =                0,23 

                  4.341.070,41 

 

========================================================================================== 

 Margem Operacional 

 

                  Lucro/Prejuízo Operacional 

 M.O. =         ------------------------------------------------------- 

                  Receitas de Vendas 

 

                  0,00 

 M.O. =         -------------------------------------------------------     =                0,00 

                  38.925.133,84 

 

========================================================================================== 
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Empresa:    WFS CONSTRUÇÕES EIRELI                                          Página:           0003 

C.N.P.J.:   17.746.646/0001-15                                              Número livro:     0004 

Período:    01/01/2021 - 31/12/2021                                         Emissão:    18/03/2022 

                                                                            Hora:         10:31:15 

 

                          C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                                Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Rentabilidade do Ativo 

 

                  Lucro/Prejuízo do Exercício 

 R.A. =         ------------------------------------------------------- 

                  Ativo 

 

                  0,00 

 R.A. =         -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  4.341.070,41 

 

========================================================================================== 

 Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

 

                  Lucro Líquido 

 R.P.L. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  0,00 

 R.P.L. =       -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  3.352.135,49 

 

========================================================================================== 

 Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total 

 

                  Patrimônio Líquido 

 I.C.P. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Total 

 

                  3.352.135,49 

 I.C.P. =       -------------------------------------------------------      =               0,77 

                  4.341.070,41 

 

========================================================================================== 

 Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

                  Ativo Não-Circulante 

 I.I.P.L. =     ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  0,00 

 I.I.P.L. =     -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  3.352.135,49 

 

========================================================================================== 

 Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio 

 

                  Resultado Operacional 

 R.P.L.M. =     ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido Médio 

 

                  0,00 

 R.P.L.M. =     -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  2.866.198,92 

 

========================================================================================== 
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Empresa:    WFS CONSTRUÇÕES EIRELI                                         Página:           0004 

C.N.P.J.:   17.746.646/0001-15                                             Número livro:     0004 

Período:    01/01/2021 - 31/12/2021                                        Emissão:    18/03/2022 

                                                                           Hora:         10:31:15 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Prazo Médio de Recebimento 

 

                  Duplicatas a Receber x 365 

 P.M.R. =       ------------------------------------------------------- 

                  Venda Líquida 

 

                  0,00 x 365 

 P.M.R. =       -------------------------------------------------------     =                0,00 

                  31.889.005,08 

 

========================================================================================== 

 

_______________________________________         _______________________________________ 

ZELMA FREIRE DA SILVA                           WAGNER DE ARAUJO SILVA 

TITULAR PESSOA FÍSICA                           Reg. no CRC - AL sob o No. AL008016/O-9 

CPF: 644.493.354-49                             CPF: 029.791.664-56 
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

17.746.646/0001-15

01/01/2021 a 31/12/2021

WFS CONSTRUÇÕES EIRELI

Versão: 9.0.0SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

27200539771

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário  8

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

51.D5.64.2C.64.5D.C7.DB.9F.AC.11.5C.E4.2A.BF.C7.C0.B3.AB.BF

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

contabilista 02979166456 WAGNER DE ARAUJO
SILVA:02979166456

761883063800462066
46833909399

22/09/2021 a
22/09/2022 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 17746646000115 WFS CONTRUCOES
EIRELI:17746646000115

146542126082098491
98350678949

02/09/2021 a
02/09/2022 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

51.D5.64.2C.64.5D.C7.DB.9F.AC.11.5C
.E4.2A.BF.C7.C0.B3.AB.BF-7 em às18/03/2022 11:04:31

C5.EA.5B.E5.98.48.98.F4
A7.3C.2F.7F.90.CC.6F.50

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
 
À SPPAC, com cópia para GSAD (para ciência),
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação, por
ocasião das Eleições 2022.

Vieram os autos para promoção de cotação de
preços prévia, junto ao mercado, em virtude de expressiva
divergência entre as propostas apresentadas na última
licitação (Pregão Eletrônico nº 15/2022 - fracassado) e o valor
estimado para a contratação - Despacho GSAD (1056905).

Desta forma, solicitamos a análise das planilhas
apresentadas pela empresa WFS (1068834), no montante de
R$ 269.769,80 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e
sessenta e nove reais e oitenta centavos), para fins de
validação do valor proposto.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/05/2022, às 13:20, 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
1069112 e o código CRC 068AE614.

0004573-45.2021.6.02.8000 1069112v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
À SAD,
 
Senhor Secretário de Administração, 
 
Em atenção ao determinado por Vossa Senhoria,

Despacho GSAD - 1056905, efetuamos pesquisa de preço
junto a diversos potenciais fornecedores. Dentres estes,
obtivemos proposta encaminhada pela empresa WFS
Terceirização, no montante de R$ 269.769,80 (duzentos e
sessenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e
oitenta centavos), cujas planilhas de custo e formação de
preço apresentadas (1068834) foram, de forma
colaborativa, analisadas por esta Seção, podendo ser
aferida a sua exiquibilidade, com as seguintes observações
acerca dos valores definidos por normativos vigentes:

- foram atendidos os valores estipulados para
salário-base, auxílio alimentação e vale
transporte, este último zerado em função do
desconto de 6% do salário base do funcionário;
- os insumos diversos foram cotados pela
empresa em valor próximo aos estimados pela
Administração;
- a empresa não se utiliza da desoneração da
folha de pagamento, tributando a contribuição
previdenciária patronal a partir do recolhimento
de 20% sobre a folha de pagamento;
- verificou-se equívoco na consolidação da
planilha de treinamento, onde os quantitativos
foram multiplicados na memória de cálculo e,
ainda, em sua planilha resumo.
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Porém, esse equívoco não reflitou no valor
orçado, tendo sido atribuído o custo por posto
de R$ 127,78 (cento e vinte e sete reais e
setenta e oito centavos), resultante da divisão
de seu valor total, R$ 2.938,94 (dois mil
novecentos e trinta e oito reais e noventa e
quatro centavos), pelo quantitativo de postos,
23.

 
Desta forma, registramos que o valor proposto

está dentro do valor estimado pela Administração, quer seja
pelo valor máximo constante da última licitação, bem como
pelo valor constante de planilha revisada pela SPPAC, a
seguir:

- Pregão Eletrônico nº 15/2022, com valor
máximo estimado em R$ 283.334,27 (duzentos e
oitenta e três mil trezentos e trinta e quatro
reais e vinte e sete centavos), obtido por meio
de preenchimento de planilha de custo e
formação de preço, tendo por base os valores
da CCT vigente (0950161), com validade até
30/06/2022, acrescidos de 9,0281% para cobrir
eventual repactuação nos preços, que deverim
decorrer de eventual negociação coletiva das
categorias profissionais envolvidas, conforme
se observa do Despacho SPPAC - 1054745.
- Planilhas revisadas pela SPPAC, com valor da
contratação estimado em R$ 270.574,07
(duzentos e setenta mil quinhentos e setenta e
quatro reais e sete centavos), ainda menor que
a previsão inicial, aparentemente, mas se
aplicado o percentual de reajuste dantes
destacado e excluído na nova planilha chegar-
se-ia a R$ 294.979,85 - Despacho SPPAC
(1054745).

 
Por oportuno, em atenção ao exposto pela AJ-DG

(1058693), entendendo como não devida a aplicação de
repactuação sugerida pela SPPAC (1054745), em razão de se
tratar, a repactuação, de espécie de reajuste que somente
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pode ocorrer com periodicidade mínima de um ano e ser
aplicada nas situações que demandem serviços contínuos com
dedicação exclusiva de mão-de-obra, sugerimos, s.m.j, que
seja solicitada nova análise daquela Assessoria, visando
manifestação acerca de inclusão de cláusula no Edital que
evidencie a possibilidade de reajuste dos preços, desde que
demonstrada a elevação dos custos da contratação,  de formar
a não alterar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato,
mantendo-se as condições efetivas da proposta.

Nesse sentido, registramos que a execução
contratatual ocorrerá em data posterior à vigência da CCT
que foi utilizada para elaboração da planilha orçamentária,
bem como das propostas de preço a serem apresentadas pelo
possíveis fornecedores. A inserção da cláusula acima sugerida
visa garantir aos interessados a revisão dos preços, de forma
a não comprometer seus percentuais previstos para  custos
diretos e lucro.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/05/2022, às 10:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073415 e o código CRC 1297EDBA.

0004573-45.2021.6.02.8000 1073415v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe vênia para que a questão inicialmente

suscitada pela SPPAC, no Despacho 1054745 seja, mais uma
vez, avaliada pela Assessoria Jurídica, desta feita sob o
enfoque apresentado pela SEIC, no Despacho 1073415),
conforme segue:

(...)
Por oportuno, em atenção ao exposto pela AJ-
DG (1058693), entendendo como não devida a
aplicação de repactuação sugerida pela SPPAC
(1054745), em razão de se tratar, a
repactuação, de espécie de reajuste que
somente pode ocorrer com periodicidade
mínima de um ano e ser aplicada nas situações
que demandem serviços contínuos com
dedicação exclusiva de mão-de-
obra, sugerimos, s.m.j, que seja solicitada nova
análise daquela Assessoria, visando
manifestação acerca de inclusão de cláusula
no Edital que evidencie a possibilidade de
reajuste dos preços, desde que demonstrada a
elevação dos custos da contratação,  de formar
a não alterar o equilíbrio econômico e
financeiro do contrato, mantendo-se as
condições efetivas da proposta.
Nesse sentido, registramos que a execução
contratatual ocorrerá em data posterior à
vigência da CCT que foi utilizada para
elaboração da planilha orçamentária, bem
como das propostas de preço a serem
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apresentadas pelo possíveis fornecedores. A
inserção da cláusula acima sugerida visa
garantir aos interessados a revisão dos preços,
de forma a não comprometer seus percentuais
previstos para  custos diretos e lucro.
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/05/2022, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073510 e o código CRC 0CBAB6BB.

0004573-45.2021.6.02.8000 1073510v1

Despacho GSAD 1073510         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 481



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

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
Em atenção ao pedido do Senhor Secretário de

Administração (1073510), submeto à apreciação da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral  a questão inicialmente
suscitada pela SPPAC, no Despacho 1054745, desta feita sob
o enfoque apresentado pela SEIC, no Despacho 1073415).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/05/2022, 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
1073889 e o código CRC CD3350C7.

0004573-45.2021.6.02.8000 1073889v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2022.
Senhor Diretor,
 
Em atendimento ao que requerido no Despacho

GDG 01073889, esta Assessoria Jurídica registra que, no que
concerce a questão da repactuação de preços, o caminho a
ser seguido na instrução do presente processo já foi
delimitado no Despacho AJ-DG 1058693.

 
A repactuação promove a correção do valor do

contrato com base na demonstração da variação de
seus componentes de custos, estandoprevista na IN
SEGES/MPDG nº 05/2017 e, conforme entedimento
do Tribunal de Contas da União, a exemplo do que disposto
no Acórdão nº 1.488/2016 do Plenário, “aplica-se apenas a
contratos de serviços continuados prestados com
dedicação exclusiva da mão de obra”.

 
Eventual ajuste nos preços da futura contratada

não podem ser delimitados por antecipação, antes mesmo de
acontecer o firmamento do negócio jurídico.

 
A futura contratada, se entender ser o caso, no

momento oportuno, poderá demandar revisão dos
valores/reequilíbrio econômico financeiro do contrato,
conforme autoriza o art. 65, II, alínea "d", e § 5º da Lei nº
8.666/1993.

 
Não há por que o TRE/AL antecipar essa situação. 
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Como dito outrora, diferentemente do
reequilíbrio/revisão que, por sua característica de imprevisão,
podem ocorrer a qualquer tempo; o reajuste por índice e a
repactuação são espécies do gênero reajuste lato senso, e, por
poderem ser previstos, só podem ser demandadas anualmente.

 
O reajuste de preços por índice promove a

reposição da perda do poder aquisitivo da moeda por meio do
emprego de índices de preços prefixados no contrato
administrativo.

 
Já na revisão do preço contratado ou reequilíbrio

econômico-financeiro do contrato, o objetivo é promover a
recomposição do preço contratado, para mais ou para menos,
o preservando das variações anormais da economia,
provocadas por fatos extracontratuais, supervenientes à
apresentação da proposta, em geral, imprevisíveis ou, se
previsíveis, de consequências incalculáveis,
decorrentes da ocorrência de caso fortuito, de força maior ou
fato do príncipe, capaz de retardar ou impedir a regular
execução do ajustado.

 
 Logo, pelo exposto, resta claro não ser o caso de

previsão em edital de qualquer espécie de reajuste de preços.
 
Assim, acaso surja alguma situação futura que a

empresa contratada entenda como capaz de desiquilibrar a
relação negocial entre as partes, cabe a mesma propor a este
Regional pedido de revisão ou reequilíbrio econômico-
financeiro do ulterior contrato.

 
Repise-se, por oprtuno, o direito à mencionada

revisão independe da previsão em edital de certame
licitatório.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/05/2022, às 16:19, 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
1075091 e o código CRC 34B94FAA.

0004573-45.2021.6.02.8000 1075091v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2022.
Em atenção ao pedido de Vossa Senhoria

(1073510), segue a apreciação da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral (Despacho AJ-DG 1075091) a respeito do
enfoque apresentado pela SEIC(1073415) à questão suscitada
pela SPPAC (1054745).

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/05/2022, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1075250 e o código CRC 537AF072.
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DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2022.
Em face do Despacho AJ-DG 1075091, devolvo os

autos à SEIC e à SPPAC para, em conjunto, consolidar a
planilha que integrará o edital, na forma disposta na Portaria
Presidência nº 260/2021, art. 2º (doc. 0924807).

Nesse sentido, considerando o impasse quanto aos
reflexos de uma possível provocação da futura contratada
frente à edição de uma nova CCT, na forma evidenciada por
essas unidades e não acolhida pela AJ-DG, solicito avaliar a
possibilidade de se adotar, como parâmetro a planilha
apresentada em fase de cotação (doc. 1068834), expurgadas
as eventuais inconsistências.

As situações concretas que venham a ser
observadas no pós-licitação serão então submetidas à análise
da Assessoria Jurídica, na forma por ela recomendada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/05/2022, às 21:54, 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
1075484 e o código CRC E9183735.
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DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao determinado por Vossa Senhoria,

Despacho GSAD (1075484), em continuidade ao exposto no
Despacho SEIC (1073415), ratificamos o novo valor apontado
pela SPPAC (1054745), R$ 270.574,07 (duzentos e setenta mil
quinhentos e setenta e quatro reais e sete centavos),
conforme planilhas presente no evento 1054746, superior ao
valor proposto pela empresa WFS (1068834), R$ 269.769,80
(duzentos e sessenta e nove mil setecentos e sessenta e nove
reais e oitenta centavos).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 30/05/2022, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1077101 e o código CRC 3CCB2E57.
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DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
À SLC, para juntar minuta do edital, considerando

os novos elementos de instrução, inclusive o Despacho
SEIC 1077101.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2022, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1077196 e o código CRC A6CFA417.
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DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
À SLC, considerando-se pronunciamento da SEIC

(1077101), com o qual concordamos, registrando-se, apenas,
que os preços não estão com previsão de reajuste pela
eventual nova CCT.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 30/05/2022, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1077240 e o código CRC 5536D7B8.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222 
  

MMIINNUUTTAA 
  

PROCESSO Nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                    Horário de Abertura: XX horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de 
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão 
de Planejamento das Eleições 2022. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, 
ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 
2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro 
de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 
31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial 
da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o dia 31 de 
dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo encerrar-se antes, com 
a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
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Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49;  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
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f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

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

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as 

descrições constantes neste edital. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas duas 

casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações 

constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, Resumo das Planilhas de 

Custos e Proposta de Preços e Planilha de Treinamento, a serem preenchidas conforme 

modelos constantes nos Anexos III a V, respectivamente, a qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a 
categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e 
vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
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recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, 
INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses itens, 
sob pena de desclassificação. 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços (1º turno + 
2º turno). 
 

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 

e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
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seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, 

de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo para 
a contratação o valor global de R$ 270.574,07 (duzentos e setenta mil, quinhentos e 
setenta e quatro reais e sete centavos), para contratação dos serviços, sendo R$ 
119.052,60 (cento e dezenove mil, cinquenta e dois reais e sessenta centavos), para o 1º 
turno de eleição, e R$ 151.521,47 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e um 
reais e quarenta e sete centavos), para o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo 
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 8.3.1., estão 
disponíveis no Anexo VIII. 
 

8.3.1.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores 
disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VIII. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, 

e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos 

constantes nos Anexos II a VI deverão ser enviados quando solicitados pelo pregoeiro. 

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

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

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

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
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êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, 

de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

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

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, 

§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 

123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 

das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 

o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item 

em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou 
declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica 
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de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços 
compatíveis em características com os objetos da presente licitação. 

9.10.3.1.   A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica 
através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade logística, 
qualificação de mão de obra e operacional equivalente ou superior. 

9.10.3.2.   Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos 
comprovados em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em 
atividades de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores. 

 
9.10.3.3.  A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a 
apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições 
de ensino ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ 
do emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária 
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de 
emissão. 

 
9.103.4.  A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de 
urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela 
Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta anterior, supri as exigências 
anteriores. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a 
contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do 
certame; 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a 
ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – 
SG superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas contrato de 
prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor e prazo de 
pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 
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a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados 
da empresa contratada;  
 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais;  
 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, 

aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 

por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso de até duas horas do início das atividades previstas;; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, por 

local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do início das 

atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 

local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do início das 

atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 

total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta última quando 

o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das ocorrências de 

atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos serviços; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral.  

 

17.2.1. Distribuição e quantificação dos técnicos 

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 
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Total 23 

 

17.3.  As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
17.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
reais e comprovados. 

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

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

 
17.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

 
17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado 
para atualização do valor será o IPCA. 

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

 

Minuta de Edital ajustada (1077537)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 510



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

21 

 

17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por 
cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e 
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo X, certidões 
negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e 
gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do anexo II, termo de 
recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
 
18.2.  O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na 
proposta e nota de empenho. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 
 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias 
determinadas pela legislação fiscal. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
 
18.6.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis 
após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
assinada pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo ,declarações de não incidência de 
tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à 
atestação dos serviços. 
 
18.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e atestados. 
 
18.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria 
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
18.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa 
jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará 
suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de 
faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento 
emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 
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18.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas legais 
vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
18.11.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que não 
forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edital). 
 
18.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos 
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá 
declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
18.13.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a 
contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações necessárias 
junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
18.14.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, 
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo Ordenador 
em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, 
pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não 
prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de 
tributos incidentes, se houver.  
 
18.15. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
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Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365). 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados 
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no Programa de 
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa 
n° 33.90.39.79 (Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo VI deste Edital. 

  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta Contratual, 
inserida no Anexo VI deste Edital. 

   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais 
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações 
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias 
impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a 
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for 
o caso. 
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22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 
atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de resgate por parte do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 

da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos 
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Relatório Setorial de Prestação de Serviços de Microinformática e Suporte 
de TI; 
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços (por posto); 
ANEXO IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços;  
ANEXO V - Planilha de Treinamento; 
ANEXO VI - Minuta de Contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII –Planilhas preenchidas com Valores Estimados; 
ANEXO IX - Declaração de Cumprimento de Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias. 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

    TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de 
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência. 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação 

 
À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita 
equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e 
computadores com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para 
homologação dos sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase 
de produção; oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de 
votação e de transmissão remota;registro das informações levantadas; convocação, 
treinamento e apoio aos mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; 
substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos 
arquivos das urnas eletrônicas após a votação. 

 
Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado 
apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se 
busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela 
para o momento tão particular e único que o das eleições. 

 
2.2 Restrições Legais 
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a 
contratação de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, 
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
2.3 Finalidade 
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com 
conhecimentos na área de informática. 
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos 
expedientes. 
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Suas atividades serão: 
 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, 
etc...); 
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, 
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das 
seções eleitorais; 
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais; 
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; 
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das 
dificuldades encontradas; 
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos 
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais. 

 
2.4 Premissas de Perfil 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como 
já refalado em número reduzido. 
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a 
partir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

 
Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: 
Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral. 

 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão. 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça 
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, 
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 
efetividade, transparência e segurança”. 

 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos 

•Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e 
•Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral. 

 
2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações 
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anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade 
de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições. 

 
2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de 
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio 
do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de 
contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE. 

 
3. Especificação dos serviços 

 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, 
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior. 

 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão 
realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, 
pontos de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação. 

 
3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste 
Termo de Referência. 
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados 
pela contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento. 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma: 
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, 
inclusive quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais. 

3.6 Momentos: 

 : 

  

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas: 
– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno; 

Ante-véspera das Eleições: 

 – Data: 30/09/2022: 1º Turno; 

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Véspera das Eleições: 
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 – Data: 01/10/2022: 1º Turno; 

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dia das Eleições: 

– Data: 02/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias posteriores à eleição: 

– Data: 03/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) 
- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022 

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado 

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno; 

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver; 

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022 

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação 
e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas 
informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: 
vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, 
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em 
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, 
pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do 
Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca 
dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito. 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de 
votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos 
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular 
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e 
instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão 
remotos. 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de 
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das 
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou 
local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral. 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos 
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios 
eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para 
as Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, 

Minuta de Edital ajustada (1077537)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 519



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

30 

 

auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de 
urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos 
ao pleito eleitoral. 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, 
correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas 
informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e 
equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno. 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: 
tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover 
o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), 
assegurando o direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência 
de verbas extraordinárias. 

  

 
4. Qualificação dos profissionais 

 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em 
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico 
de urna em pleitos eleitorais anteriores. 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos 
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim 
que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e 
vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por 
registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação 
e que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática. 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a 
partidos políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores 
ou empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, 
para a prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo 
exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim. 

 
5. Locais de apresentação 

 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: 
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de 
seleção ou treinamento). 
Véspera e dia das Eleições: 
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme determinado 
pelo Contratante. 

 
6. Deslocamento 

 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço 
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e 
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municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área 
de abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e 
prover os meios de transporte. 

  

NAT Área 

Maceió I 

Arapiraca II 

Palmeira dos Índios III 

Delmiro Gouveia IV 

Santana do Ipanema V 

União dos Palmares VI 
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Penedo VII 

Porto Calvo VIII 

São Miguel dos Campos IX 

10. Estratégia de Contratação 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 
3.697, de 21/12/2000. 

 
11. Valor estimado 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se 
houver. 

 
12. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, 
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Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, 
O. Das Eleições 2022. 

13. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e 
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; 
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de 
prevenção de contágio para o COVID-19; 
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14. Obrigações do Contratante 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato; 

 
15. Pagamento 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do 
valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de 
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo 
IV, certidões negativas federais ( FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas 
unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na 
forma do anexo I, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas 
pela legislação fiscal; 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após 
o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos 
serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo 
,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota 
fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal 
do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho 
autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal 
poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a 
legislação. 
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo 
titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
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declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada 
que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, 
para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. 
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. 
Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as 
informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, 
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação 
formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e 
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. 
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de 
que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os 
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de 
tributos incidentes, se houver. 

  

16. Gestão e Fiscalização Contratual 

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições: 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados 
da empresa contratada; 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
17. Garantia Contratual 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato. 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da 
pertinente convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de 
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares, na forma dos 
anexos III e V,  com necessária conversão dos serviços em homem/hora (Anexo IV); 
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a 
empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as 
mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE; 

  

19. Formulação da Proposta de Preço 
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 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando 
os seguintes itens: 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a 
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e 
trabalhistas. 

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta, a ser preenchida conforme modelo previsto no Anexo IV. 

 
20. Formação de Preços 

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a 
seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto e Cálculo de Custo de 
homem/hora 
Anexo V – Planilha de Treinamento; 
Anexo IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços; 
Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha 
auxiliar própria. 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios 
Técnicos da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e 
procedimentos que serão utilizados nas eleições. 
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do 
anexo V, que demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final 
incorporado ao preço de homem/hora _ ANEXO III: 
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “técnico treinado”. 

  

21. Sanções Contratuais 

 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar 
outras mais severas; 

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas; 

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 
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21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo 
esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o 
total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos 
serviços; 

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se 
o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

  

22. Distribuição e quantificação dos técnicos 

   

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 

 
23. Vigência 
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
24. Qualificações: 

 
Técnicas: 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 
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em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os 
objetos da presente licitação; 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões 
ou atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra 
e operacional 
equivalente ou superior. 

 
Financeiras: 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser 
verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – 
SG superiores a 1 (um). 
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ANEXO II 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE 
TI NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022 

  

NAT/ZE:_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:_____________
______________________________________________________ 

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:__________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho. 
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ANEXO III 

 
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 

 

      

 

 

Dia  /  /  às  h  mim 

 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo 

2021/2022 

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 
8 horas 

 

Identificação do serviço 
 

TIPO DE 
SERVIÇO 

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR 
(EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA) 

Posto de 
Serviço 

Posto 1 

 

Tipo da contratação: 

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT 

( ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74) ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98) 

 

Regime Tributário: 
( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido 

 

MÃO DE OBRA 
 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

 

Licitação nº:  / 2022 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 
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REGIME DE TRIBUTAÇÃO :    

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com 
características distintas) 

 

2 Salário normativo da categoria profissional           R$  
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
Técnico em Informática – 

8 horas 
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 
Quantidade Valor 

Unitário 
 (R$) 

Total (R$) 

A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  
A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

 
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$) 
A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   
D Outros (especificar):   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte  

A.1 Desconto do Vale Transporte     

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  

C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  
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MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes (Crachá e Camiseta)  

B Álcool em gel 70° INPM  

C Máscaras Descartáveis  

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo)  

E Custo Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

% VALOR (R$) 

A INSS 0,00%  

B SESI ou SESC 1,50%  

C SENAI ou SENAC 1,00%  

D INCRA 0,20%  

E Salário-educação 2,50%  

F FGTS 8,00%  

G Seguro acidente do trabalho 3,00%  

H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  16,80%  

 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$) 

 
A 

13º (décimo terceiro) salário 
 

B Férias e terço constitucional de férias  

TOTAL Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1.  
sobre 13º (décimo terceiro) salário 

 

TOTAL  

 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade  

 
B 

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. 
sobre afastamento maternidade 

 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º 

salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 

licença-maternidade 

 

TOTAL  

 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$) 

A Aviso-prévio indenizado  

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
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C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio 
indenizado 

 

 C.1 – FGTS (40%)  

 C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019  

D Aviso-prévio trabalhado  

 
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-

prévio trabalhado 

 

 
F 

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-
prévio trabalho 

 

 F.1 – FGTS (40%)  

 F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019  

TOTAL  

 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 

B Ausência por doença  

C Licença-paternidade  

D Ausências legais  

E Ausência por acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

 
G 

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de 
reposição do profissional 

ausente 

 

TOTAL  

 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  

4.2 13º (décimo terceiro) salário  

4.3 Afastamento maternidade  

4.4 Custo para rescisão  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  

 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

 

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 
A Custos indiretos 5,00%  

B Lucro 5,00%  

C Tributos 15,25%  
C.1 Tributos federais   

 PIS 1,65%  

 COFINS 7,60%  

 INSS 4,00%  

C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
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C.2 Tributos municipais (ISS)            2,00%  

TOTAL  

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + 
Módulo 4) 

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + 

“custos indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento 

 

 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL               
(VALOR POR POSTO) 

     (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  

C Módulo 3 – Insumos diversos  

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL  

 
.
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ANEXO IV 
 

RESUMO DAS PLANILHAS DE CUSTOS HOMEM/HORA E PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor proporcional 
Quantitativo de 

funcionários 
Valor Total 

Apoio Técnico 
de TI 

1 Valor Mensal – 1ª T 
15/09/22 a 
06/10/22 

    23   

  

Total – 1º Turno   

1 Valor Mensal – 2ª T 
07/10/22 a 
03/11/22 

    23   

  

Total – 2º Turno   

                            VALOR TOTAL DA PROPOSTA   

                  

      PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA   

        QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno   

          Homens/hora Horas Homens/Horas   

      Maceió 5 880 224 1120   

      Arapiraca 4 704 224 896   

      Palmeira dos Índios 2 352 224 448   

      Delmiro Gouveia 2 352 224 448   

      União dos Palmares 2 352 224 448   

      Penedo 2 352 224 448   
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      Porto Calvo 2 352 224 448   

      São Miguel dos Campos 2 352 224 448   

      Santana do Ipanema 2 352 224 448   

      Total 23 4048 224 5152   

                  

      RESUMO   

      Custo da Proposta em HomeM/Hora Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno   

      1º Turno   4048       

      2º Turno   5152       

      Total           
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                                                    ANEXO V 
 
                                     PLANILHA DE TREINAMENTO 
 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 

        

  Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1     

2. Ambientes do treinamento 1     

3. Transporte intermunicipal 25     

4. Transporte municipal 5     

5. Refeição 1     

6. Alunos 23     

Custo total do treinamento   

Custo Unitário do Treinamento       

        

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

1. Gestão do Treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1     

Total   

        

2. Ambientes do treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1     

Mesas computadores 4     

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4     

Carteiras e Cadeiras 30     

Sistema de Som Ambiente 1     
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Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1     

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1     

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1     

Total   

        

3. Transporte intermunicipal 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25     

        

        

Total   

        

4. Transporte municipal 

Descrição Qtde.     

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5     

Total   

        

5. Refeição 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1     

        

        

Total   

        

6. Alunos 

Descrição Qtde.     

Manuais 23     

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30     
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30     

Garrafa Água 1     

Total  
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ANEXO VI 
 

Minuta de Contrato 
 

CONTRATO Nº XX/2022 

Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa __________, situada 
na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº __________, 
inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2022, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 
26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a 
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais 
preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as 
disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-
al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de 
dados e periféricos de TI. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de 
execução encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2022. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 
___________ (______________________), conforme proposta constante nos autos 
e de acordo com a tabela abaixo: 

 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período Valor 
Mensal 

Valor 
proporcional 

Quantitativo de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio  
Técnico 
de TI 

 
1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 06/10/22 R$ R$ 23 R$ 

 

Total – 1º Turno R$  
 
1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 03/11/22 R$  R$  23 R$  

 

Total – 2º Turno R$  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por 
cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da 
declaração de quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de 
que trata o anexo X, certidões negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação 
dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de 
prestação de serviços, na forma do anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de 
liquidação e pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo 
indicado na proposta e nota de empenho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo 
de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias assinada pelos seus contratados/colaboradores 
na forma do anexo ,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme 
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de 
cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, 
comprovados e atestados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária para 
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO NONO - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

 
PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para 
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
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PARÁGRAFO QUINZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de 
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores 
devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local de 
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o 
caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente 

 
PARÁGRAFO VINTE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas 
competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu 
faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o 
reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos 
regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, 
se houver.  

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

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

Minuta de Edital ajustada (1077537)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 543



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

54 

 

VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365) . 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e 
Operacional). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
 
c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, por meio 
de termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
 
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 
e) Fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) Apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
 
g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
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h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
 
i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, R.G. e título de eleitor 
do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, 
de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, 
o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos 
treinamentos; 
 
j) Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
 
k) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) Arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
 
o) Fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e 
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; 
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
 
p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
 
q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de contágio 
para o COVID-19;  
  

q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação; 
 
r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
 
e) Fiscalizar a execução do contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
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 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 

Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive 
aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o 
limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 No caso de a CONTRATADA falhar na execução do contrato ou fraudá-lo, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, será descredenciada no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de 
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de 
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA não inicie a execução dos 
serviços quando convocada e nas condições avençadas, ficará sujeita à multa 
de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor total da 
contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o 
máximo de 15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo quinto) dia os serviços 
poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando-se, 
nesta hipótese, a inexecução total do contrato, com as consequências 
previstas em lei, no ato convocatório e neste instrumento contratual.  
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito de aplicação de multa, às infrações são 
atribuídos graus, conforme as tabelas a seguir:  
 

GRAU  CORRESPONDÊNCIA  

01 0,2% do valor da ordem de serviço correspondente  

02 0,4% do valor da ordem de serviço correspondente  

03 0,8% do valor da ordem de serviço correspondente  

04 1,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

05 1,6% do valor da ordem de serviço correspondente  

06 2,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

07 3,2% do valor da ordem de serviço correspondente  

08 4,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

09 0,02% do valor do Contrato  

10 0,04% do valor do Contrato  

11 2,0% do valor da garantia contratual ou de sua complementação  

12 0,005% do valor do contrato  

 

INFRAÇÃO  

ITEM  DESCRIÇÃO       GRAU  

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência, limitada sua 
aplicação até o máximo de três ocorrências  

           08 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por ocorrência, limitada a 

          07 
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cinco dias e três ocorrências  

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por dia, limitada a 15 (quinze) dias.  

       06 

04 Apresentar apenas currículos de parte do quantitativo dos 
prestadores de serviço previstos na OS, sem a anuência do 
CONTRATANTE, por dia de atraso, limitada a 15 (quinze) dias.  

      01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 
ocorrência e por dia, limitada a três ocorrências ou quinze dias.  

      02 

06 Prestar serviço diferente com o estabelecido no objeto da OS e 
neste Termo de Referência, para primeira ocorrência de cada OS.  

Advertência 

07 Prestar serviço diferente com o estabelecido no objeto da OS e 
neste Termo de Referência, a partir da 2ª ocorrência na OS, por 
ocorrência, limitada a dez ocorrências.  

04 

08 Entregar com atraso os currículos exigidos, ocasionando atrasos no 
início da prestação dos serviços, por dia de atraso, limitada a 30 
(trinta) dias.  

04 

09 Descumprimento de prazos de alocação de postos de trabalho, por 
dia de atraso, limitado a 30 (trinta dias)  

 01 

Para os itens seguintes, deixar de:  

10 zelar pelas instalações da Justiça Eleitoral utilizadas, por ocorrência, 
limitada a cinco ocorrências.  

03 

11 cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por 
ocorrência, limitada a três ocorrências  

      02 

12 substituir empregado que se comporte de modo inconveniente ou 
que não atenda à necessidade da prestação do serviço, por 
ocorrência, limitada a cinco ocorrências.  

01 

13 indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos ou 
seus substitutos nas condições previstas no Edital, por ocorrência, 
limitada a cinco ocorrências.  

09 

14 cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, por ocorrência, limitado a dez 
tipos de ocorrências diferentes.  

01 

15 cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos 
nesta tabela de multa, após reincidência formalmente notificada 
pelo órgão fiscalizador, por tipo de ocorrência, limitada a três 
ocorrências reincidentes do mesmo tipo ou ao somatório de seis 

02 
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ocorrências reincidentes independente do tipo de ocorrência  

16 apresentar a garantia contratual ou sua complementação, se for o 
caso, conforme estabelecido no Edital, por dia, limitada sua 
aplicação até o máximo de sete dias.  

11 

17 cooperar ou reter qualquer informação ou dado solicitado pelo 
CONTRATANTE que venha a prejudicar, de alguma forma, o 
andamento da transição das tarefas e serviços para um novo 
prestador, limitada a três notificações do CONTRATANTE.  

10 

18 Apresentar os documentos de que trata o item 33 da Cláusula 
Quarta do contrato, por dia, limitada a aplicação a 10 dias.  

12 

19 Realizar a gestão de movimentação de postos de trabalho a seu 
encargo, limitada a dez ocorrências.  

08 

20 Providenciar local para o nivelamento dos técnicos, nos casos 
previstos, limitada a duas ocorrências do CONTRATANTE  

08 

21 Fornecer Equipamentos de Proteção Individual, conforme disposto 
no item 28, da Cláusula Sexta, por dia de atraso na entrega, 
limitado a 15 dias.  

01 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Será aplicável, cumulativamente ou não com outras 
sanções, multa convencional de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato e na ocorrência de 
inexecução parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, 
reconhecendo, desde já, a CONTRATADA os direitos da Administração, nos termos 
do art. 77 da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - A inexecução total dar-se-á caso seja configurada a 
extrapolação de limites de ocorrências de infrações antes do início da alocação de 
postos de trabalho; 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A inexecução parcial dar-se-á caso seja configurada a 
extrapolação de limites de ocorrências de infrações após o início da alocação de 
postos de trabalho.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da 
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, 
além da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência 
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
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PARÁGRAFO NONO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO DEZ - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

 
PARÁGRAFO QUATORZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada 
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos 
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, 
nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei n.º 8.666/93. 
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PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim 
de assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato 
de trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não 
ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

 

Minuta de Edital ajustada (1077537)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 552



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

63 

 

CLÁUSULA CATORZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINZE  - DO FORO 

 
       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 

Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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            ANEXO VII 

 
                                     Pregão Eletrônico nº XX/2022 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
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ANEXO VIII 

 
PLANILHAS PREENCHIDAS COM OS VALORES ESTIMADOS 

 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 

(Valores Mensais) 

           

 

 

Dia  /  /  às  h  mim 

 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 

dissídio coletivo 
2021/2022 

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 
8 horas 

 

Identificação do serviço 
 

TIPO DE 
SERVIÇO 

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR 
(EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA) 

Posto de 
Serviço 

Posto 1 

 

Tipo da contratação: 

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT 

( ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74) ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98) 

 

Regime Tributário: 
( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido 

 

MÃO DE OBRA 
 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Licitação nº:  / 2022 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 
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REGIME DE TRIBUTAÇÃO :    

 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com 
características distintas) 

 

2 Salário normativo da categoria profissional           R$ 3.297,50 
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
Técnico em Informática – 

8 horas 
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 
Quantidade Valor 

Unitário 
 (R$) 

Total (R$) 

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00 
B Outros (especificar):    

Total  
TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  
A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
 
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$) 
A Salário-base R$ 3.297,50 3.297,50 
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   
D Outros (especificar):   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.297,50 

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte  R$ 174,20 

A.1 Desconto do Vale Transporte    -R$ 174,20 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 455,40 

C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL R$ 455,40 
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MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 49,00 

B Álcool em gel 70° INPM R$ 5,48 

C Máscaras Descartáveis R$ 124,90 

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 4,42 

E Custo Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 R$ 126,02 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 309,82 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

% VALOR (R$) 

A INSS 0,00% R$ 0,00 

B SESI ou SESC 1,50% R$ 49,46 

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 32,98 

D INCRA 0,20% R$ 6,60 

E Salário-educação 2,50% R$ 82,44 

F FGTS 8,00% R$ 263,80 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 98,93 

H SEBRAE 0,60% R$ 19,79 

TOTAL  16,80% R$ 553,98 

 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$) 

 
A 

13º (décimo terceiro) salário  
R$ 274,79 

B Férias e terço constitucional de férias R$ 366,39 

TOTAL Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1.  
sobre 13º (décimo terceiro) salário 

R$ 107,72 

TOTAL R$ 748,90 

 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade R$ 0,00 

 
B 

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. 
sobre afastamento maternidade 

 
R$ 0,00 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º 
salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 

licença-maternidade 

 

R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 

 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$) 

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00 
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B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00 

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio 
indenizado 

R$ 0,00 

 C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00 

 C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 

D Aviso-prévio trabalhado R$ 3,21 

 
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-

prévio trabalhado 

 
R$ 0,54 

 
F 

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-
prévio trabalho 

 
R$ 0,10 

 F.1 – FGTS (40%) R$ 0,10 

 F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 

TOTAL R$ 3,85 

 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 

B Ausência por doença R$ 27,48 

C Licença-paternidade R$ 0,69 

D Ausências legais R$ 9,16 

E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,99 

F Outros (especificar)  

Subtotal R$ 48,32 

 
G 

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de 
reposição do profissional 

ausente 

 
R$ 8,12 

TOTAL R$ 56,43 

 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 553,98 

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 748,90 

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00 

4.4 Custo para rescisão R$ 3,85 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 56,43 

TOTAL R$ 1.363,16 

 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

 

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A Custos indiretos 5,00% R$ 271,29 

B Lucro 5,00% R$ 284,86 

C Tributos 15,25%  
C.1 Tributos federais   

 PIS 1,65% R$ 116,46 

 COFINS 7,60% R$ 536,44 

 INSS 4,00% R$ 282,34 
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C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS)            2,00% R$ 141,17 

TOTAL R$ 1.632,57 

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + 
Módulo 4) 

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + 

“custos indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento 

 

 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL               
(VALOR POR POSTO) 

     (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.297,50 

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 455,40 

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 309,82 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.363,16 

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.632,57 

VALOR TOTAL R$ 7.058,45 

 
Obs:1. Esta planilha de custos foi elaborada com base na Convenção Coletiva firmada entre o Sindicato 
das Empresas de Asseio e Conservação do Est de AL, CNPJ 24.256.042/0001-56 e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de 
Informática e Similares e Profissionais, CNPJ 69.982.155/0001-77. 
2. O modelo de planilha utilizado é o constante da IN MP 05/2017, com adaptações.  
3. O salário base da categoria utilizada foi a da categoria de Técnico em Informática, fixado em R$ 
3.297,50.  
4. Se houver mudança na faixa dos pisos salariais, com a nova convenção, os valores devem ser objeto 
de repactuação;  
5. O percentual do ISS de 2% para a contratação foi fixado com base na Lei nº4486 e Decreto 8093 da 
Prefeitura Municipal de Maceió.
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                                        PLANILHA DE TREINAMENTO 

               Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI  
 

 Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1 1.296,21 R$ 1.296,21 
2. Ambientes do treinamento 1 524,99 R$ 524,99 
3. Transporte intermunicipal 25 16,49 R$ 412,25 

4. Transporte municipal 5 6,70 R$ 33,50 
5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00 
6. Alunos 23 26,46 R$ 608,62 

Custo Total do treinamento R$ 2.898,57 
Custo Unitário do Treinamento                                                        R$ 126,02 

 

                                         MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

1. Gestão do Treinamento 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1 R$ 1.296,21 1.296,21 

Total 1.296,21 

 

2. Ambientes do treinamento 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 524,99   524,99 

Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 

Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 

Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse 
sem Fio e Apontador a Laser 

1 R$ 0,00 - 

Total   524,99 

 

3. Transporte intermunicipal 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para 
Maceió 

25 R$ 16,49      412,25 

Total     412,25 

 

4. Transporte municipal 
Descrição Qtde. Unitário     Total 

Deslocamento de ônibus – Município de 
Maceió 

 5 5 R$ 6,70      33,50 

Total      33,50  

 

5. Refeição 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário 1  R$ 23,00     23,00 
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da convenção 
Total  

 

6. Alunos 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Manuais 23 R$ 12,08     R$ 277,84 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,09     R$ 212,70 

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,50     R$ 105,00 

Garrafa Água   1 R$ 13,08     R$ 13,08 

Total     R$ 608,62 
 
 
 

Obs: O custo do treinamento será faturado pelo custo unitário indicado acima, acrescidos dos custos 
indiretos, lucro e tributos, conforme planilha principal. 
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RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período 
Valor 

Mensal 
Valor 
proporcional 

Quantitativo de 
funcionários Valor Total 

 
 
 

Apoio 

Técnico de 

TI 

 
1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 06/10/22 R$ 7.058,45 R$ 5.176,20 23 R$ 119.052,60 

 

Total – 1º Turno R$ 119.052,60 

 
1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 03/11/22 R$ 7.058,45 R$ 6.587,89 23 R$ 151.521,47 

 

Total – 2º Turno R$ 151.521,47 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 270.574,07 

 

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA 

  
QTD. TÉC. 1º   Turno 

     
2º 

 
Turno                                

 Homens/Horas            Horas     Homens/Horas 
Maceió 5          880 224 1120 

Arapiraca 4          704 224 896 
Palmeira dos Índios 2          352 224 448 

Delmiro Gouveia 2          352 224 448 
União dos Palmares 2          352 224 448 

Penedo 2          352 224 448 
Porto Calvo 2          352 224 448 

São Miguel dos Campos 2          352 224 448 
Santana do Ipanema 2          352 224 448 

Total 23        4048 224 5152 
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RESUMO PARA FATURAMENTO E COBRANÇA 
 

Custo da Proposta em Homem/Hora 
 Quant.  

Valor H/H 
 

    Valor do Turno 

1º Turno  4048        R$ 29,41 R$ 119.052,60 

    

2º Turno  5152        R$ 29,41 R$ 151.521,47  

Total  Final para 2022   R$ 270.574,07 

 

Obs: 1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 03-10-2022 =(22 dias) 

multiplicada por 8 horas diárias de trabalho. 
2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu à mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs (de 07-10 a 03-11-2022). 

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e 

domingos. 

4. O custo unitário por pessoa treinada foi calculado dividindo-se o custo total esperado para o treinamento pelo número de pessoas a serem treinadas, no total 

de 23. 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

   

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro (a), 
inscrito (a) no RG sob nº __________ 

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, que a 

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as 
atividades microinformática e suporte em TI 

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022. 

  

____________________________________, ___ de ___________de 2022. 

 

NOME:__________________________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________________ 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:________________________________ 
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DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta de edital ajustada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 30/05/2022, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1077539 e o código CRC 36744A8C.

0004573-45.2021.6.02.8000 1077539v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
Em acréscimo ao despacho anterior, registro que

foi excluída a observação 4 da Planilha preenchida anexa  ao
Edital, em virtude do exposto no Despacho SPAAC 1054745.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 30/05/2022, às 18:05, 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
1077545 e o código CRC 0BDB0E75.

0004573-45.2021.6.02.8000 1077545v1
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PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : REPETIÇÃO. FRACASSO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE APOIO DE TI. ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 664 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Trata-se de análise da minuta de edital de pregão
eletrônico, visando a repetição de certame, tendo em vista que
o Pregão Eletrônico nº 15/2022 foi  encerrado como
fracassado pelo pregoeiro (1048451 e 1048452), conforme se
observa da Ata 1048449.

 
O edital original tem como objeto a contratação de

empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e
periféricos de TI, conforme especificações e condições
assentadas no Termo de Referência (0981370) elaborado pela
COINF e seus anexos, nos termos da instrução contida neste
procedimento.

 
Foi informado pelo Senhor Pregoeiro (1048452)

que a sesssão pública foi encerrada com o fracasso do
certame, tendo em vista a justificativa de que "a primeira
classificada deixou de apresentar planilhas de formação de
preços e custos necessárias para julgamento técnico da
proposta; a segunda empresa registra a impossibilidade de
alcançar o valor estimado pela administração, tudo
consignado em ata evento sei nº 1048449."

 
Registre-se que a minuta do edital anterior fora

aprovada por esta Assessoria Jurídica, por meio do Parecer
197 (1021021).

 
Conforme encaminhamento do Senhor Secretário

de Administração (Despacho GSAD 1050072), o Presidente
deste Tribunal homologou os atos praticados pelo Pregoeiro,
nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao
tempo em que autorizou a realização de novo certame, com a
providência cautelar de se promover a reavaliação da
instrução, pela Coordenadoria de Material e Patrimônio -
COMAP, com vistas a afastar novo risco de fracasso, nos
termos da Decisão 1411 (1052163).

 
De posse dos autos, a SPPAC se manifestou quanto

a eventual impossibilidade de o mercado atingir o preço
máximo estabelecido pela Administração para o certame,
conforme narrado pelo pregoeiro, alterando a previsão dos
preços máximos para R$ 270.574,07 (duzentos e setenta
mil quinhentos e setenta e quatro reais e sete
centavos), conforme planilha revisada (1054746), juntamente
as seguintes sugestões:

a) Fazer inserir no edital a cláusula de
possibilidade de repactuação;
b) Promover alteração na previsão de
preços máximos admitidos para a
Contratação, para fazer constar R$
270.574,07 (duzentos e setenta mil,
quinhentos e setenta e quatro reais e sete
centavos);

Parecer 664 (1078820)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 567



c) Inserir nova planilha como base de
referência de custos e elaboração de
proposta da proposta de preços, conforme
a n e x o 1054746, com adaptações na
numeração de anexo do edital, se for o
caso.

 
Esta Assessoria Jurídica recebeu os autos no

evento SEI n° 1058693, no qual opinou pela não inclusão de
cláusula de repactuação, já que a contratação não tem como
objeto serviços de natureza contínua.

 
A SEIC (1069112) recebeu os autos para a

promoção de cotação de preços prévia, junto ao mercado, em
virtude de expressiva divergência entre as propostas
apresentadas na última licitação (Pregão Eletrônico nº
15/2022 - fracassado) e o valor estimado para a contratação,
momento no qual solicita a análise das planilhas apresentadas
pela empresa WFS (1068834), no montante de R$
269.769,80 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos
e sessenta e nove reais e oitenta centavos), para fins de
validação do valor proposto.

 
Na aferição de exequibilidade da proposta, a SEIC

(1073415) registra que o valor proposto está dentro do valor
estimado pela Administração, quer seja pelo valor máximo
constante da última licitação, bem como pelo valor constante
de planilha revisada pela SPPAC.

 
O valor aferido pela SPPAC foi ratificado pela SEIC

no evento SEI n° (1077101).
 
A SLC inseriu nova minuta (1077537), nos mesmos

termos do edital anterior.
 
Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada.

 
Nos referidos autos, constam todas as peças

essenciais, já citadas no Parecer 197 (1021021), da lavra
desta Assessoria Jurídica, não havendo necessidade de aqui
reproduzir os mesmos termos de antes, razão pela qual
ratificamos aquele documento e acrescentamos os novos
elementos.

 
Assim, nos termos do parágrafo único do Art. 38 da

Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de
sua regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(1077537) na modalidade PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a contratação de empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática,
transmissão de dados e periféricos de TI, de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta
Corte.

 
 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral,

ressaltando que a repetição já fora autorizada pelo Exmo. Sr.
Presidente deste Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/06/2022, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/06/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1078820 e o código CRC FCE71752.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 02 de junho de 2022.
 
Senhor Presidente, 
 
Tendo em vista o fracasso do Pregão Eletrônico nº

15/2022 (1048451 e 1048452), conforme se observa da
Ata 1048449 e, especialmente,
o pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº 664/2022
(1078820), aprovando a Minuta de Edital (1077537), submeto
o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a repetição do presente certame, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação, duratnte o pleito eleitoral do corrente ano, tudo de
acordo com requisição promovida pela Comissão de
Planejamento de Eleições, conforme descrito no Edital e seus
respectivos Anexos.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/06/2022, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1080525 e o código CRC 2606C9CD.
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PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase Externa. Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI

 

Decisão nº 2478 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1080525).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para
atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de
transmissão remotos e locais de votação, durante o pleito eleitoral do
corrente ano, tudo de acordo com requisição promovida pela
Comissão de Planejamento de Eleições, conforme descrito no Edital e
seus respectivos Anexos.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1077537), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 664/2022 (1078820) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/06/2022, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1080746 e o código CRC CB53BA18.
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DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2022.
À SLC, para publicar o aviso do certame, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 2478 (doc. 1080746).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/06/2022, 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
1082321 e o código CRC 39567799.

0004573-45.2021.6.02.8000 1082321v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  4455//22002222 
  

PROCESSO Nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 28 de junho de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de 
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão 
de Planejamento das Eleições 2022. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, 
ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 
2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro 
de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 
31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial 
da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o dia 31 de 
dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo encerrar-se antes, com 
a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
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3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49;  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
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f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

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

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as 

descrições constantes neste edital. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas duas 

casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações 

constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, Resumo das Planilhas de 

Custos e Proposta de Preços e Planilha de Treinamento, a serem preenchidas conforme 

modelos constantes nos Anexos III a V, respectivamente, a qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a 
categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e 
vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
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recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, 
INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses itens, 
sob pena de desclassificação. 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços (1º turno + 
2º turno). 
 

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 

e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
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seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, 

de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo para 
a contratação o valor global de R$ 270.574,07 (duzentos e setenta mil, quinhentos e 
setenta e quatro reais e sete centavos), para contratação dos serviços, sendo R$ 
119.052,60 (cento e dezenove mil, cinquenta e dois reais e sessenta centavos), para o 1º 
turno de eleição, e R$ 151.521,47 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e um 
reais e quarenta e sete centavos), para o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo 
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 8.3.1., estão 
disponíveis no Anexo VIII. 
 

8.3.1.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação a cada item que 
compõe a Planilha de Custos e Formação de Preços, tendo como critério os valores 
disponíveis nas planilhas constantes no Anexo VIII. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, 

e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos 

constantes nos Anexos II a VI deverão ser enviados quando solicitados pelo pregoeiro. 

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

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

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

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
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êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, 

de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

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

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, 

§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 

123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 

das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 

o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item 

em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou 
declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica 
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de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços 
compatíveis em características com os objetos da presente licitação. 

9.10.3.1.   A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica 
através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade logística, 
qualificação de mão de obra e operacional equivalente ou superior. 

9.10.3.2.   Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos 
comprovados em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em 
atividades de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores. 

 
9.10.3.3.  A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a 
apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições 
de ensino ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ 
do emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária 
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de 
emissão. 

 
9.103.4.  A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de 
urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela 
Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta anterior, supri as exigências 
anteriores. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a 
contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do 
certame; 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a 
ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – 
SG superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas contrato de 
prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor e prazo de 
pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 
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a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados 
da empresa contratada;  
 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais;  
 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, 

aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 

por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso de até duas horas do início das atividades previstas;; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, por 

local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do início das 

atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 

local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do início das 

atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 

total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta última quando 

o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das ocorrências de 

atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos serviços; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral.  

 

17.2.1. Distribuição e quantificação dos técnicos 

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 
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Total 23 

 

17.3.  As sanções previstas nos itens “d” e “e” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
17.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
reais e comprovados. 

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

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

 
17.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

 
17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado 
para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.13.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 
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17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por 
cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e 
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo X, certidões 
negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e 
gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do anexo II, termo de 
recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
 
18.2.  O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na 
proposta e nota de empenho. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 
 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias 
determinadas pela legislação fiscal. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
 
18.6.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis 
após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
assinada pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo ,declarações de não incidência de 
tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à 
atestação dos serviços. 
 
18.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e atestados. 
 
18.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria 
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
18.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa 
jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará 
suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de 
faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento 
emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 
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18.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas legais 
vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
18.11.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que não 
forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edital). 
 
18.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos 
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá 
declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
18.13.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a 
contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações necessárias 
junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
18.14.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, 
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo Ordenador 
em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, 
pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não 
prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de 
tributos incidentes, se houver.  
 
18.15. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
 

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

Edital do PE nº 45/2022 (1082831)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 594



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

23 

 

Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365). 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados 
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no Programa de 
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa 
n° 33.90.39.79 (Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo VI deste Edital. 

  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta Contratual, 
inserida no Anexo VI deste Edital. 

   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais 
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações 
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias 
impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a 
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for 
o caso. 
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22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 
atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de resgate por parte do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

23.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

23.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 

da isonomia e do interesse público. 

23.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
23.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
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23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos 
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II – Relatório Setorial de Prestação de Serviços de Microinformática e Suporte 
de TI; 
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços (por posto); 
ANEXO IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços;  
ANEXO V - Planilha de Treinamento; 
ANEXO VI - Minuta de Contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII –Planilhas preenchidas com Valores Estimados; 
ANEXO IX - Declaração de Cumprimento de Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias. 
 

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

Maceió/AL, 07 de junho de 2022. 
 
 

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

    TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de 
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência. 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação 

 
À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita 
equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e 
computadores com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para 
homologação dos sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase 
de produção; oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de 
votação e de transmissão remota;registro das informações levantadas; convocação, 
treinamento e apoio aos mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; 
substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos 
arquivos das urnas eletrônicas após a votação. 

 
Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado 
apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se 
busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela 
para o momento tão particular e único que o das eleições. 

 
2.2 Restrições Legais 
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a 
contratação de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, 
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
2.3 Finalidade 
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com 
conhecimentos na área de informática. 
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos 
expedientes. 
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Suas atividades serão: 
 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, 
etc...); 
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, 
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das 
seções eleitorais; 
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais; 
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; 
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das 
dificuldades encontradas; 
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos 
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais. 

 
2.4 Premissas de Perfil 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como 
já refalado em número reduzido. 
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a 
partir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

 
Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: 
Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral. 

 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão. 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça 
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, 
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 
efetividade, transparência e segurança”. 

 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos 

•Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e 
•Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral. 

 
2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações 
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anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade 
de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições. 

 
2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de 
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio 
do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de 
contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE. 

 
3. Especificação dos serviços 

 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, 
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior. 

 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão 
realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, 
pontos de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação. 

 
3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste 
Termo de Referência. 
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados 
pela contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento. 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma: 
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, 
inclusive quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais. 

3.6 Momentos: 

 : 

  

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas: 
– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno; 

Ante-véspera das Eleições: 

 – Data: 30/09/2022: 1º Turno; 

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Véspera das Eleições: 
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 – Data: 01/10/2022: 1º Turno; 

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dia das Eleições: 

– Data: 02/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias posteriores à eleição: 

– Data: 03/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) 
- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022 

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado 

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno; 

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver; 

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022 

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação 
e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas 
informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: 
vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, 
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em 
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, 
pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do 
Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca 
dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito. 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de 
votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos 
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular 
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e 
instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão 
remotos. 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de 
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das 
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou 
local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral. 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos 
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios 
eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para 
as Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, 
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auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de 
urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos 
ao pleito eleitoral. 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, 
correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas 
informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e 
equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno. 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: 
tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover 
o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), 
assegurando o direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência 
de verbas extraordinárias. 

  

 
4. Qualificação dos profissionais 

 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em 
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico 
de urna em pleitos eleitorais anteriores. 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos 
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim 
que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e 
vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por 
registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação 
e que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática. 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a 
partidos políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores 
ou empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, 
para a prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo 
exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim. 

 
5. Locais de apresentação 

 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: 
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de 
seleção ou treinamento). 
Véspera e dia das Eleições: 
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme determinado 
pelo Contratante. 

 
6. Deslocamento 

 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço 
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e 
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municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área 
de abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e 
prover os meios de transporte. 

  

NAT Área 

Maceió I 

Arapiraca II 

Palmeira dos Índios III 

Delmiro Gouveia IV 

Santana do Ipanema V 

União dos Palmares VI 
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Penedo VII 

Porto Calvo VIII 

São Miguel dos Campos IX 

10. Estratégia de Contratação 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 
3.697, de 21/12/2000. 

 
11. Valor estimado 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se 
houver. 

 
12. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, 
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Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, 
O. Das Eleições 2022. 

13. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e 
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; 
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de 
prevenção de contágio para o COVID-19; 
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14. Obrigações do Contratante 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato; 

 
15. Pagamento 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do 
valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de 
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo 
IV, certidões negativas federais ( FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas 
unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na 
forma do anexo I, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas 
pela legislação fiscal; 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após 
o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos 
serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo 
,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota 
fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal 
do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho 
autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal 
poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a 
legislação. 
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo 
titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
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declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada 
que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, 
para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. 
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. 
Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as 
informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, 
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação 
formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e 
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. 
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de 
que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os 
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de 
tributos incidentes, se houver. 

  

16. Gestão e Fiscalização Contratual 

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições: 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados 
da empresa contratada; 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
17. Garantia Contratual 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato. 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da 
pertinente convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de 
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares, na forma dos 
anexos III e V,  com necessária conversão dos serviços em homem/hora (Anexo IV); 
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a 
empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as 
mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE; 

  

19. Formulação da Proposta de Preço 
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 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando 
os seguintes itens: 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a 
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e 
trabalhistas. 

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta, a ser preenchida conforme modelo previsto no Anexo IV. 

 
20. Formação de Preços 

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a 
seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto e Cálculo de Custo de 
homem/hora 
Anexo V – Planilha de Treinamento; 
Anexo IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços; 
Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha 
auxiliar própria. 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios 
Técnicos da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e 
procedimentos que serão utilizados nas eleições. 
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do 
anexo V, que demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final 
incorporado ao preço de homem/hora _ ANEXO III: 
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “técnico treinado”. 

  

21. Sanções Contratuais 

 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar 
outras mais severas; 

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas; 

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 
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21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo 
esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o 
total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos 
serviços; 

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se 
o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

  

22. Distribuição e quantificação dos técnicos 

   

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 

 
23. Vigência 
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
24. Qualificações: 

 
Técnicas: 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 

Edital do PE nº 45/2022 (1082831)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 609



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

38 

 

em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os 
objetos da presente licitação; 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões 
ou atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra 
e operacional 
equivalente ou superior. 

 
Financeiras: 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser 
verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – 
SG superiores a 1 (um). 
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ANEXO II 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE 
TI NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022 

  

NAT/ZE:_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:_____________
______________________________________________________ 

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:__________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho. 
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ANEXO III 

 
PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 

 

      

 

 

Dia  /  /  às  h  mim 

 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
Município/UF  

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 2021/2022 

Licitação nº:  / 2022 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 
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REGIME DE TRIBUTAÇÃO :    

dissídio coletivo 

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 
8 horas 

 

Identificação do serviço 
 

TIPO DE 
SERVIÇO 

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR 
(EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA) 

Posto de 
Serviço 

Posto 1 

 

Tipo da contratação: 

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT 

( ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74) ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98) 

 

Regime Tributário: 
( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido 

 

MÃO DE OBRA 
 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 
REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com 
características distintas) 

 

2 Salário normativo da categoria profissional           R$  
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
Técnico em Informática – 

8 horas 
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 
Quantidade Valor 

Unitário 
Total (R$) 
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 (R$) 
A Valor dos serviços    
B Outros (especificar):    

Total  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  
A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

 
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$) 
A Salário-base   
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   
D Outros (especificar):   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO  

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte  

A.1 Desconto do Vale Transporte     

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  

C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  

TOTAL  

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes (Crachá e Camiseta)  

B Álcool em gel 70° INPM  

C Máscaras Descartáveis  

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo)  

E Custo Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1  

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

% VALOR (R$) 

A INSS 0,00%  

B SESI ou SESC 1,50%  

C SENAI ou SENAC 1,00%  
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D INCRA 0,20%  

E Salário-educação 2,50%  

F FGTS 8,00%  

G Seguro acidente do trabalho 3,00%  

H SEBRAE 0,60%  

TOTAL  16,80%  

 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$) 

 
A 

13º (décimo terceiro) salário 
 

B Férias e terço constitucional de férias  

TOTAL Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1.  
sobre 13º (décimo terceiro) salário 

 

TOTAL  

 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade  

 
B 

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. 
sobre afastamento maternidade 

 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º 
salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 
licença-maternidade 

 

TOTAL  

 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$) 

A Aviso-prévio indenizado  

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio 
indenizado 

 

 C.1 – FGTS (40%)  

 C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019  

D Aviso-prévio trabalhado  

 
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-

prévio trabalhado 

 

 
F 

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-
prévio trabalho 

 

 F.1 – FGTS (40%)  

 F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019  

TOTAL  

 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 

B Ausência por doença  

C Licença-paternidade  
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D Ausências legais  

E Ausência por acidente de trabalho  

F Outros (especificar)  

Subtotal  

 
G 

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de 
reposição do profissional 

ausente 

 

TOTAL  

 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  

4.2 13º (décimo terceiro) salário  

4.3 Afastamento maternidade  

4.4 Custo para rescisão  

4.5 Custo de reposição do profissional ausente  

TOTAL  

 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

 

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A Custos indiretos 5,00%  

B Lucro 5,00%  

C Tributos 15,25%  
C.1 Tributos federais   

 PIS 1,65%  

 COFINS 7,60%  

 INSS 4,00%  

C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS)            2,00%  

TOTAL  

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + 
Módulo 4) 

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + 

“custos indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento 

 

 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL               
(VALOR POR POSTO) 

     (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração  
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B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  

C Módulo 3 – Insumos diversos  

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

VALOR TOTAL  

 
.
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ANEXO IV 
 

RESUMO DAS PLANILHAS DE CUSTOS HOMEM/HORA E PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período Valor Mensal Valor proporcional 
Quantitativo de  
funcionários 

Valor Total 

Apoio Técnico 
de TI 

1 Valor Mensal – 1ª T 
15/09/22 a 
06/10/22 

    23   

  

Total – 1º Turno   

1 Valor Mensal – 2ª T 
07/10/22 a 
03/11/22 

    23   

  

Total – 2º Turno   

                            VALOR TOTAL DA PROPOSTA   

                  

      PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA   

        QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno   

          Homens/hora Horas Homens/Horas   

      Maceió 5 880 224 1120   

      Arapiraca 4 704 224 896   

      Palmeira dos Índios 2 352 224 448   

      Delmiro Gouveia 2 352 224 448   

      União dos Palmares 2 352 224 448   

      Penedo 2 352 224 448   
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      Porto Calvo 2 352 224 448   

      São Miguel dos Campos 2 352 224 448   

      Santana do Ipanema 2 352 224 448   

      Total 23 4048 224 5152   

                  

      RESUMO   

      Custo da Proposta em HomeM/Hora Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno   

      1º Turno   4048       

      2º Turno   5152       

      Total           
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                                                    ANEXO V 
 
                                     PLANILHA DE TREINAMENTO 
 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 

        

  Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1     

2. Ambientes do treinamento 1     

3. Transporte intermunicipal 25     

4. Transporte municipal 5     

5. Refeição 1     

6. Alunos 23     

Custo total do treinamento   

Custo Unitário do Treinamento       

        

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

1. Gestão do Treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1     

Total   

        

2. Ambientes do treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1     

Mesas computadores 4     

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4     

Carteiras e Cadeiras 30     

Sistema de Som Ambiente 1     
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Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1     

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1     

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser 1     

Total   

        

3. Transporte intermunicipal 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25     

        

        

Total   

        

4. Transporte municipal 

Descrição Qtde.     

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5     

Total   

        

5. Refeição 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 1     

        

        

Total   

        

6. Alunos 

Descrição Qtde.     

Manuais 23     

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30     
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Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30     

Garrafa Água 1     

Total  
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ANEXO VI 
 

Minuta de Contrato 
 

CONTRATO Nº XX/2022 

Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa __________, situada 
na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº __________, 
inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 45/2022, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 
26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a 
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais 
preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as 
disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-
al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de 
dados e periféricos de TI. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de 
execução encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 45/2022. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 
___________ (______________________), conforme proposta constante nos autos 
e de acordo com a tabela abaixo: 

 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período Valor 
Mensal 

Valor 
proporcional 

Quantitativo de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio  
Técnico 
de TI 

 
1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 06/10/22 R$ R$ 23 R$ 

 

Total – 1º Turno R$  
 
1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 03/11/22 R$  R$  23 R$  

 

Total – 2º Turno R$  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por 
cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da 
declaração de quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de 
que trata o anexo X, certidões negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação 
dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de 
prestação de serviços, na forma do anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de 
liquidação e pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo 
indicado na proposta e nota de empenho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo 
de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias assinada pelos seus contratados/colaboradores 
na forma do anexo ,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme 
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de 
cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, 
comprovados e atestados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária para 
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO NONO - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

 
PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para 
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
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PARÁGRAFO QUINZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de 
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores 
devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local de 
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o 
caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente 

 
PARÁGRAFO VINTE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas 
competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu 
faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o 
reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos 
regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, 
se houver.  

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

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365) . 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e 
Operacional). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
 
c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, por meio 
de termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
 
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 
e) Fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) Apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
 
g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
 
h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
 
i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 

Edital do PE nº 45/2022 (1082831)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 627



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

56 

 

com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, R.G. e título de eleitor 
do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, 
de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, 
o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos 
treinamentos; 
j) Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
 
k) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) Arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
 
o) Fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e 
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; 
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
 
p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
 
q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de contágio 
para o COVID-19;  

  
q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação; 
 
r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
 
e) Fiscalizar a execução do contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2022, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 

Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive 
aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o 
limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 No caso de a CONTRATADA falhar na execução do contrato ou fraudá-lo, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e 
contratar com a União, será descredenciada no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de 
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser 
aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de 
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA não inicie a execução dos 
serviços quando convocada e nas condições avençadas, ficará sujeita à multa 
de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor total da 
contratação, por dia de atraso injustificado, limitada sua aplicação até o 
máximo de 15 (quinze) dias. Após o 15º (décimo quinto) dia os serviços 
poderão, a critério da Administração, não mais ser aceitos, configurando-se, 
nesta hipótese, a inexecução total do contrato, com as consequências 
previstas em lei, no ato convocatório e neste instrumento contratual.  
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito de aplicação de multa, às infrações são 
atribuídos graus, conforme as tabelas a seguir:  
 

GRAU  CORRESPONDÊNCIA  

01 0,2% do valor da ordem de serviço correspondente  

02 0,4% do valor da ordem de serviço correspondente  

03 0,8% do valor da ordem de serviço correspondente  

04 1,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

05 1,6% do valor da ordem de serviço correspondente  

06 2,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

07 3,2% do valor da ordem de serviço correspondente  

08 4,0% do valor da ordem de serviço correspondente  

09 0,02% do valor do Contrato  

10 0,04% do valor do Contrato  

11 2,0% do valor da garantia contratual ou de sua complementação  

12 0,005% do valor do contrato  

 

INFRAÇÃO  

ITEM  DESCRIÇÃO       GRAU  

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 
lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência, limitada sua 
aplicação até o máximo de três ocorrências  

           08 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratuais por dia e por ocorrência, limitada a 
cinco dias e três ocorrências  

          07 

03 Manter empregado sem qualificação para executar os serviços 
contratados, por dia, limitada a 15 (quinze) dias.  

       06 

04 Apresentar apenas currículos de parte do quantitativo dos 
prestadores de serviço previstos na OS, sem a anuência do 
CONTRATANTE, por dia de atraso, limitada a 15 (quinze) dias.  

      01 

05 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por       02 

Edital do PE nº 45/2022 (1082831)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 631



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

60 

 

ocorrência e por dia, limitada a três ocorrências ou quinze dias.  

06 Prestar serviço diferente com o estabelecido no objeto da OS e 
neste Termo de Referência, para primeira ocorrência de cada OS.  

Advertência 

07 Prestar serviço diferente com o estabelecido no objeto da OS e 
neste Termo de Referência, a partir da 2ª ocorrência na OS, por 
ocorrência, limitada a dez ocorrências.  

04 

08 Entregar com atraso os currículos exigidos, ocasionando atrasos no 
início da prestação dos serviços, por dia de atraso, limitada a 30 
(trinta) dias.  

04 

09 Descumprimento de prazos de alocação de postos de trabalho, por 
dia de atraso, limitado a 30 (trinta dias)  

 01 

Para os itens seguintes, deixar de:  

10 zelar pelas instalações da Justiça Eleitoral utilizadas, por ocorrência, 
limitada a cinco ocorrências.  

03 

11 cumprir determinação formal ou instrução do fiscalizador, por 
ocorrência, limitada a três ocorrências  

      02 

12 substituir empregado que se comporte de modo inconveniente ou 
que não atenda à necessidade da prestação do serviço, por 
ocorrência, limitada a cinco ocorrências.  

01 

13 indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos ou 
seus substitutos nas condições previstas no Edital, por ocorrência, 
limitada a cinco ocorrências.  

09 

14 cumprir quaisquer dos itens do edital e de seus anexos não 
previstos nesta tabela de multas, por ocorrência, limitado a dez 
tipos de ocorrências diferentes.  

01 

15 cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos não previstos 
nesta tabela de multa, após reincidência formalmente notificada 
pelo órgão fiscalizador, por tipo de ocorrência, limitada a três 
ocorrências reincidentes do mesmo tipo ou ao somatório de seis 
ocorrências reincidentes independente do tipo de ocorrência  

02 

16 apresentar a garantia contratual ou sua complementação, se for o 
caso, conforme estabelecido no Edital, por dia, limitada sua 
aplicação até o máximo de sete dias.  

11 

17 cooperar ou reter qualquer informação ou dado solicitado pelo 
CONTRATANTE que venha a prejudicar, de alguma forma, o 
andamento da transição das tarefas e serviços para um novo 

10 
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prestador, limitada a três notificações do CONTRATANTE.  

18 Apresentar os documentos de que trata o item 33 da Cláusula 
Quarta do contrato, por dia, limitada a aplicação a 10 dias.  

12 

19 Realizar a gestão de movimentação de postos de trabalho a seu 
encargo, limitada a dez ocorrências.  

08 

20 Providenciar local para o nivelamento dos técnicos, nos casos 
previstos, limitada a duas ocorrências do CONTRATANTE  

08 

21 Fornecer Equipamentos de Proteção Individual, conforme disposto 
no item 28, da Cláusula Sexta, por dia de atraso na entrega, 
limitado a 15 dias.  

01 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Será aplicável, cumulativamente ou não com outras 
sanções, multa convencional de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
contratação, na ocorrência de inexecução total do contrato e na ocorrência de 
inexecução parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, 
reconhecendo, desde já, a CONTRATADA os direitos da Administração, nos termos 
do art. 77 da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - A inexecução total dar-se-á caso seja configurada a 
extrapolação de limites de ocorrências de infrações antes do início da alocação de 
postos de trabalho; 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A inexecução parcial dar-se-á caso seja configurada a 
extrapolação de limites de ocorrências de infrações após o início da alocação de 
postos de trabalho.  
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da 
garantia do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, 
além da perda total desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual 
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência 
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO NONO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar 
justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à 
sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
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PARÁGRAFO DEZ - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

 
PARÁGRAFO QUATORZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada 
tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no 
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do 
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da 
Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos 
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, 
nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

Edital do PE nº 45/2022 (1082831)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 634



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

63 

 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº 45/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim 
de assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato 
de trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não 
ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 

 
CLÁUSULA CATORZE  - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA QUINZE  - DO FORO 
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       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

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

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 

 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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            ANEXO VII 

 
                                     Pregão Eletrônico nº 45/2022 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
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ANEXO VIII 
 

PLANILHAS PREENCHIDAS COM OS VALORES ESTIMADOS 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 
(Valores Mensais) 

           

 

 

Dia  /  /  às  h  mim 

 

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  

Município/UF  
Ano acordo coletivo ou sentença normativa em 

dissídio coletivo 
2021/2022 

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 
8 horas 

 

Identificação do serviço 
 

TIPO DE 
SERVIÇO 

UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR 
(EM FUNÇÃO 

DA UNIDADE DE MEDIDA) 

Posto de 
Serviço 

Posto 1 

 

Tipo da contratação: 

( ) Terceirizada ( ) Regime da CLT 

( ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74) ( ) Trabalho por prazo determinado (Lei 
9.601/98) 

 

Regime Tributário: 
( ) Lucro Real ( ) Lucro Presumido 

 

MÃO DE OBRA 
 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

Licitação nº:  / 2022 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 

Edital do PE nº 45/2022 (1082831)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 638



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

67 

 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :    

 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 
REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com 
características distintas) 

 

2 Salário normativo da categoria profissional           R$ 3.297,50 
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
Técnico em Informática – 

8 horas 
4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)  

 

 

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA 

REMUNERAÇÃO 
Quantidade Valor 

Unitário 
 (R$) 

Total (R$) 

A Valor dos serviços  R$ 0,00 0,00 
B Outros (especificar):    

Total  

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual  
A INSS  

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO  
 
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$) 
A Salário-base R$ 3.297,50 3.297,50 
B Adicional de periculosidade   
C Adicional de insalubridade   
D Outros (especificar):   

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.297,50 

 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte  R$ 174,20 

A.1 Desconto do Vale Transporte    -R$ 174,20 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 455,40 

C Assistência médica e familiar  
D Auxílio-Creche  
E Seguro de vida, invalidez e funeral  
F Outros (especificar) – Assiduidade  
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TOTAL R$ 455,40 

 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 49,00 

B Álcool em gel 70° INPM R$ 5,48 

C Máscaras Descartáveis R$ 124,90 

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 4,42 

E Custo Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 R$ 126,02 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 309,82 

 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 
4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras 

contribuições 

% VALOR (R$) 

A INSS 0,00% R$ 0,00 

B SESI ou SESC 1,50% R$ 49,46 

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 32,98 

D INCRA 0,20% R$ 6,60 

E Salário-educação 2,50% R$ 82,44 

F FGTS 8,00% R$ 263,80 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 98,93 

H SEBRAE 0,60% R$ 19,79 

TOTAL  16,80% R$ 553,98 

 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$) 

 
A 

13º (décimo terceiro) salário  
R$ 274,79 

B Férias e terço constitucional de férias R$ 366,39 

TOTAL Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1.  
sobre 13º (décimo terceiro) salário 

R$ 107,72 

TOTAL R$ 748,90 

 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade R$ 0,00 

 
B 

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. 
sobre afastamento maternidade 

 
R$ 0,00 

 

B.1 

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º 
salário recebidos pelo substituto durante os 120 dias de 
licença-maternidade 

 

R$ 0,00 

TOTAL R$ 0,00 

 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$) 
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A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00 

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00 

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio 
indenizado 

R$ 0,00 

 C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00 

 C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 

D Aviso-prévio trabalhado R$ 3,21 

 
E Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-

prévio trabalhado 

 
R$ 0,54 

 
F 

Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-
prévio trabalho 

 
R$ 0,10 

 F.1 – FGTS (40%) R$ 0,10 

 F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 

TOTAL R$ 3,85 

 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 

B Ausência por doença R$ 27,48 

C Licença-paternidade R$ 0,69 

D Ausências legais R$ 9,16 

E Ausência por acidente de trabalho R$ 10,99 

F Outros (especificar)  

Subtotal R$ 48,32 

 
G 

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de 
reposição do profissional 

ausente 

 
R$ 8,12 

TOTAL R$ 56,43 

 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 553,98 

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 748,90 

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00 

4.4 Custo para rescisão R$ 3,85 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 56,43 

TOTAL R$ 1.363,16 

 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

 

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A Custos indiretos 5,00% R$ 271,29 

B Lucro 5,00% R$ 284,86 

C Tributos 15,25%  
C.1 Tributos federais   

 PIS 1,65% R$ 116,46 

 COFINS 7,60% R$ 536,44 
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 INSS 4,00% R$ 282,34 

C.2 Tributos estaduais (ICMS)   
C.2 Tributos municipais (ISS)            2,00% R$ 141,17 

TOTAL R$ 1.632,57 

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + 
Módulo 4) 

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + 

“custos indiretos”)  

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento 

 

 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL               
(VALOR POR POSTO) 

     (R$) 

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.297,50 

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 455,40 

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 309,82 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 1.363,16 

Subtotal (A+B+C+D)  
E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 1.632,57 

VALOR TOTAL R$ 7.058,45 

 
Obs:1. Esta planilha de custos foi elaborada com base na Convenção Coletiva firmada entre o Sindicato 
das Empresas de Asseio e Conservação do Est de AL, CNPJ 24.256.042/0001-56 e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados, Serviços de 
Informática e Similares e Profissionais, CNPJ 69.982.155/0001-77. 
2. O modelo de planilha utilizado é o constante da IN MP 05/2017, com adaptações.  
3. O salário base da categoria utilizada foi a da categoria de Técnico em Informática, fixado em R$ 
3.297,50.  
4. Se houver mudança na faixa dos pisos salariais, com a nova convenção, os valores devem ser objeto 
de repactuação;  
5. O percentual do ISS de 2% para a contratação foi fixado com base na Lei nº4486 e 

Decreto 8093 da Prefeitura Municipal de Maceió.
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                                        PLANILHA DE TREINAMENTO 

               Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI  
 

 Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1 1.296,21 R$ 1.296,21 
2. Ambientes do treinamento 1 524,99 R$ 524,99 
3. Transporte intermunicipal 25 16,49 R$ 412,25 

4. Transporte municipal 5 6,70 R$ 33,50 
5. Refeição 1 23,00 R$ 23,00 
6. Alunos 23 26,46 R$ 608,62 

Custo Total do treinamento R$ 2.898,57 
Custo Unitário do Treinamento                                                        R$ 126,02 

 

                                         MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

1. Gestão do Treinamento 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1 R$ 1.296,21 1.296,21 

Total 1.296,21 

 

2. Ambientes do treinamento 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 524,99   524,99 

Mesas computadores 4 R$ 0,00 - 

Mesas para apoio das urnas eletrônicas 4 R$ 0,00 - 

Carteiras e Cadeiras 30 R$ 0,00 - 

Sistema de Som Ambiente 1 R$ 0,00 - 

Quadro Branco e Canetas, Apagadores 1 R$ 0,00 - 

Flip-Charts, cartolinas e Canetas 1 R$ 0,00 - 

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse 
sem Fio e Apontador a Laser 

1 R$ 0,00 - 

Total   524,99 

 

3. Transporte intermunicipal 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para 
Maceió 

25 R$ 16,49      412,25 

Total     412,25 

 

4. Transporte municipal 
Descrição Qtde. Unitário     Total 

Deslocamento de ônibus – Município de 
Maceió 

 5 5 R$ 6,70      33,50 

Total      33,50  

 

5. Refeição 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário 1  R$ 23,00     23,00 
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da convenção 
Total  

 

6. Alunos 
Descrição Qtde. Unitário Total 

Manuais 23 R$ 12,08     R$ 277,84 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,09     R$ 212,70 

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,50     R$ 105,00 

Garrafa Água   1 R$ 13,08     R$ 13,08 

Total     R$ 608,62 
 
 
 

Obs: O custo do treinamento será faturado pelo custo unitário indicado acima, acrescidos dos custos 
indiretos, lucro e tributos, conforme planilha principal. 
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RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período 
Valor 

Mensal 
Valor 
proporcional 

Quantitativo de 
funcionários Valor Total 

 
 
 

Apoio 
Técnico de 
TI 

 
1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 06/10/22 R$ 7.058,45 R$ 5.176,20 23 R$ 119.052,60 

 

Total – 1º Turno R$ 119.052,60 

 
1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 03/11/22 R$ 7.058,45 R$ 6.587,89 23 R$ 151.521,47 

 

Total – 2º Turno R$ 151.521,47 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 270.574,07 

 

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA 

  
QTD. TÉC. 1º   Turno 

     
2º 

 
Turno                                

 Homens/Horas            Horas     Homens/Horas 
Maceió 5          880 224 1120 

Arapiraca 4          704 224 896 
Palmeira dos Índios 2          352 224 448 

Delmiro Gouveia 2          352 224 448 
União dos Palmares 2          352 224 448 

Penedo 2          352 224 448 
Porto Calvo 2          352 224 448 

São Miguel dos Campos 2          352 224 448 
Santana do Ipanema 2          352 224 448 

Total 23        4048 224 5152 
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RESUMO PARA FATURAMENTO E COBRANÇA 
 

Custo da Proposta em Homem/Hora 
 Quant.  

Valor H/H 
 

    Valor do Turno 

1º Turno  4048        R$ 29,41 R$ 119.052,60 

    

2º Turno  5152        R$ 29,41 R$ 151.521,47  

Total  Final para 2022   R$ 270.574,07 

 

Obs: 1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 03-10-2022 =(22 dias) 

multiplicada por 8 horas diárias de trabalho. 
2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu à mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs (de 07-10 a 03-11-2022). 

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e 

domingos. 

4. O custo unitário por pessoa treinada foi calculado dividindo-se o custo total esperado para o treinamento pelo número de pessoas a serem treinadas, no total 

de 23. 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

   

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro (a), 
inscrito (a) no RG sob nº __________ 

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, que a 

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as 
atividades microinformática e suporte em TI 

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022. 

  

____________________________________, ___ de ___________de 2022. 

 

NOME:__________________________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________________ 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:________________________________ 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 07/06/2022 09:46:31 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 08/06/2022 e Divulgado no Portal de Compras (www.gov.br/compras)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00045/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0004573-45.2021 Menor Preço   

  Quantidade de Itens  

Equalização de ICMS Internacional 1  

Objeto

Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
08/06/2022

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  08/06/2022  às 08:00 Em 28/06/2022  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho
00001 2021    NE   000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG de Atuação
14000 - JUSTICA ELEITORAL 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da UASG UASG
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nº da Licitação  * Ano da Licitação

00045 / 2022

Modalidade de Licitação Situação da Licitação Característica da Licitação
 Pregão

 
 Concorrência

 
 Tomada de Preços

 
 Convite

 
 Concurso

 

Revogada
 

Anulada
 

Suspensa
 

 Tradicional
 

 Registro de Preço (SRP)
 

Pesquisar  Limpar

UASG
Origem

Modalidade de
Licitação

Nº da
Licitação Característica Objeto Situação Atual

da Licitação Ação

70011 Pregão
Eletrônico 00045/2022 Tradicional Contratação de empresa especializada na manutenção

preventiva e corretiva de equipamentos de microin...
Licitação A

Publicar Visualizar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Um registro encontrado.
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00045/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0004573-45.2021 Menor Preço   

* Pregão Covid-19 ?

 Não
 Lei 14.124/2021, art. 8° (vacinação Covid-19)

 MP 1.047/Lei 14.217, art. 2° (insumos Covid-19)

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

270.574,07 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Presidente do Tre/al

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
08/06/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2021NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A ti d 08/06/2022 D 08:00 à 17:00 d à
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00045/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 27103 - Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos
Unidade de Fornecimento
UNIDADE
Descrição Detalhada

Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e  
periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
1 Serviços Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 270.574,07

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 1

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

28/04/2022 270.574,07 06.015.041/0001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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Nº 108, quarta-feira, 8 de junho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Valor: R$ 437.666,40. Vigência: 20/05/2022 a
20/05/2023. Data de assinatura: 20/05/2022. Assinam o instrumento: Pelo Contratante, o
Senhor CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, Diretor-Geral da Secretaria do TRF 1ª Região e
pelo Contratado, o Senhor PEDRO JOSE BOARATI, Representante.

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Rescisão do Contrato n. 0001/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 1ª REGIÃO - TRF 1ª REGIÃO, CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: PRIME - LO C AÇ ÃO
DE MÃO DE OBRA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ 08.714.341/0001-30. Objeto:
Rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviços de apoio administrativo, na
categoria de recepcionista em geral, de forma continuada. Fundamento Legal: subitem 22.1
do Contrato n. 0001/2020, no art. 78, II, da Lei 8.666/1993, e o disposto nos autos do PAe
n. 0000164-55.2020.4.01.8000. Assinatura: 13/05/2022. Data da Rescisão: 13/05/2022.
Assina o instrumento, o Senhor CARLOS FREDERICO MAIA BEZERRA, Diretor-Geral da
Secretaria do TRF 1ª Região.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/025. Objeto: Aquisição de conversor de fibra óptica
(transceiver), através do Sistema de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
08/06/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00038-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 08/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/06/2022 às 11h30 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/06/2022) 90028-00001-2022NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/114. Objeto: Aquisição de material de consumo anual
para a manutenção e conservação dos veículos oficiais deste Tribunal Regional Federal da
2ª Região.. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 08/06/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00056-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/06/2022
às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/06/2022) 90028-00001-2022NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/099. Objeto: Aquisição de 20 (vinte) unidades de
Ventiladores de coluna e 10 (dez) unidades de Desumidificadores de ar, através do Sistema
de Registro de Preços.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 08/06/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00046-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/06/2022
às 13h30 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/06/2022) 90028-00001-2022NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000257, emitida em 31/05/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Objeto: Aquisição de
materiais para a confecção de balcões, portas e barreiras de isolamento para os prédios do
TRF2 - Ata n.º TRF2-ARP-2022/00026. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido:
168413. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 33.900,00. Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 2 2 / 0 0 0 0 4 .
PUBLIQUE-SE.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor da Secretaria Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000258, emitida em 01/06/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: LANCI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS EIRELI. Objeto:
Aquisição de bancos de jardim. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413.
Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 1.999,98. Proc. nº TR F 2 - EO F -
2022/00046.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000259, emitida em 01/06/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TATYANA GOMES DE CARVALHO. Objeto: Realização de testes de aptidão
psicológica. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339036. Valor total do
empenho: R$ 7.200,00. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00045.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000264, emitida em 03/06/2022. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: CLÍNICA REABILITAR EIRELI. Objeto: Fornecimento e

aplicação de vacinas contra a gripe de vírus Influenza H1N1 e Sazonal - Ata n.º
TRF2-ARP-2022/00025. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido:
168413. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 11.725,00.
Proc. nº TRF2-EOF-2022/00057.
PUBLIQUE-SE.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0021217-67.2022.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador (docência on-line) da palestra "Redação Jurídica - Estilo Profissional - Forma,
Estrutura, Coesão e Voz"; Contratado: Antonio Carlos Oliveira Gidi (CPF nº 475.234.685-00);
Valor Total: R$600,00 (seiscentos reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado
com o art. 13, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo,
Diretor-Geral; Ratificação: Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Fe d e r a l
Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

P.A.: 0003610-14.2022.4.04.8000. CONTRATANTE: Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
CONTRATADO: Dexacon Software e Sistema para Serviços Ltda. OBJETO: Atuação na
"Qualificação de Gerenciamento de Continuidade do Negócio", com prestação de 88 horas
de serviços. FUNDAMENTO: Artigo 25, inciso II, c/c artigo 13, inciso VI da Lei 8.666/1993.
VALOR TOTAL: R$ 105.000,00. RECONHECIMENTO: Jorge Luiz Pires de Souza, Diretor da
Divisão de Compras. RATIFICAÇÃO: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor
Administrativo. DATA: 07/06/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n. 0003461-05.2020.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n. 34/2022. Pregão
Eletrônico/SRP n. 17/2022. Validade: de 08/06/2022 a 08/06/2023. Beneficiário: COMFORT
MOVEIS EIRELI - CNPJ n.º 31.974.770/0001-69.

. Item Descrição Unid Quant. V. Unt.
(R$)

TOTAL (R$)

. 03 Armário baixo und 55 853,10 46.920,50

. 05 Gaveteiro volante com 3 gavetas und 55 550,00 30.250,00

. 07 Mesa estação de trabalho em "L" sem
gavetas

und 50 1.100,00 55.000,00

. 09 Cadeira giratória espaldar médio para
call center / com braço

und 50 621,38 31.069,00

. 10 Longarina com 3 (três) lugares,
assento e encosto em polipropileno

und 50 600,00 30.000,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 070002 - TRE/AC

Número do Contrato: 6/2021.
Nº Processo: 0000329-03.2021.6.01.8000.
Pregão. Nº 0/0000. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE. Contratado:
11.621.292/0001-04 - E M COSTA ENGENHARIA EIRELI. Objeto: O presente termo aditivo
tem por objeto promover a retificação, com fundamento no art. 65, inciso i, alíneas "a" e
"b", da lei n.º 8.666/93, dos valores decorrentes de alterações qualitativas e quantitativas,
previstas na cláusula primeira do 1º termo aditivo (0467581), conforme demonstrado na
planilha retificadora, contida no evento sei n.º 0480541, que constitui o anexo i do
presente termo aditivo. NE n.º 317/2022. Vigência: 14/06/2021 a 10/02/2022. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 130.771,11. Data de Assinatura: 07/06/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/06/2022).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0002346-12.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 32/2022. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 21/2022. Validade: 08/06/2023. Beneficiário: ABRIL TOUR VIAGENS E
TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 37.287.521/0001-81 (Itens 07 e 11).

. Item Tipo de
Veículo

H/
semana

Unid.
Adm.

Quat.
De
Veíc.

V.
Unit./Veíc.

V.
Mensal

Meses V. Total

. 07 Carro Tipo de
Passeio -
Hatch ou

Sedam

12 1ªZE 6 R$
3.500,00

R$
21.000,00

6 R$
126.000,00

. 11 Carro Tipo de
Passeio -
Hatch ou

Sedam

12 9ªZE 6 R$
3.500,00

R$
21.000,00

6 R$
126.000,00

. Valor Total da Ata R$
252.000,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006844-27.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação dos serviços de apoio à realização das eleições 2022, com fornecimento de
mão de obra, para atuação nas Zonas Eleitorais e no Galpão de Urnas (SPLOG) do TRE/AL ,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. .
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/06/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00044-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/06/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/06/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004573-45.2021. Objeto: Contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Ed i t a l :
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2022.

À CPREG,

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/06/2022, às 10:12, 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
1083649 e o código CRC AEC74A4A.

0004573-45.2021.6.02.8000 1083649v1
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De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: "pregoeiro Mailing List" <pregoeiro@tre-al.jus.br>, "Weber Bezerra Cavalcanti"
<webercavalcanti@tre-al.jus.br>, "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>
Data: 22/06/2022 05:58 PM
Assunto: Fwd: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 {01}

 
 
 
 

From: Perola Pletsch <perola.pletsch@pisontec.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Cc: Estela Carvalho <estela@pisontec.com.br>, Deborah financeiro <financeiro@pisontec.com.br>, Cristina Moreira
<vendasgov4@pisontec.com.br>, Carla Carvalho <carla.carvalho@pisontec.com.br>, André Lima
<andre.lima@pisontec.com.br>, Michel Pisontec <michel@pisontec.com.br>

 Date: Wed, 22 Jun 2022 18:01:51 +0000
 Subject: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 {01}
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Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022
 
Objeto - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na ma
corre�va de equipamentos de microinformá�ca, transmissão de dados e periféricos de TI, con
condições assentadas neste edital e seus anexos.
 
Ilmo.(a) Sr.(a) Pregoeiro(a),
 
A empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI, i
12.007.998/0001-35, situada em Olinda/PE, vem respeitosamente, solicitar ESCLAREC
termos elencados a seguir.
 
I – O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento?
Se a reposta for positiva:
a) qual empresa é ou foi responsável?
b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço?
 
II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares?
 
III - O serviço poderá ser executado remotamente?
 
IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários 
realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos profissionais certificado
dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a Licitante.
 
V – Qual o valor estimado?
 
VI – Para serviços de manutenção de equipamentos, necessário disponibilizar a lista con
modelos dos respectivos equipamentos.
 
Agradecemos sua atenção ficando no aguardo de breve resposta.
 
Atenciosamente,
 

Perola Pletsch | Setor Jurídico
www.pisontec.com.br |
perola.pletsch@pisontec.com.br
office: +55 81 3257-5110

 

E-mail empresa Pisontec (1093541)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 656

http://www.pisontec.com.br/
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DEN0N49QCHGB4S%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dperola.pletsch%2540pisontec.com.br','Compose',800,600,'yes');


Anexados:

Arquivo: AB. 28.06 PE 45.2022 UASG 70011
TRE.AL Serviço de TI (A).pdf

Tamanho:
723k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.

À COINF,

 

A empresa Pisontec enviou via e-mail (1093541) pedido de esclarecimentos referente
ao Pregão 45/2022 objeto destes autos.

 

Do exposto, remete-se os autos para ciência e manifestação.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 22/06/2022, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093542 e o código CRC 62F90B8E.

0004573-45.2021.6.02.8000 1093542v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Em resposta aos questionamentos apresentados

pela empresa Pisontec, informamos que:
 

Questionamento I: Não.
Questionamento II: Não.
Questionamento III: Não.
Questionamento IV: Fora do escopo desta unidade técnica.
Questionamento V: O valor estimado é de R$ 270.574,07
conforme indicado no Subitem 8.3.1 do Edital.
Questionamento VI: As atividades a serem desenvolvidas
são relacionadas à operação, conforme detalhado no item
2.3 do Termo de Referência. Desta forma, deve-se
considerar o indicativo de "manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos de microinformática" conforme
descrito no objeto, como estritamente vinculado do
sistema operacional dos microcomputadores e instalação
de periféricos tais como impressoras e scanners.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 23/06/2022, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093801 e o código CRC A14456B0.
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27/06/22, 14:44 https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/mostra_quadro_avisos.asp?qaCod=1410265&Texto=T&prgCod=1050125
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Esclarecimento 27/06/2022 14:43:55
 
A empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI, solicita os seguintes esclarecimentos: ..."I –
O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento? Se a reposta for positiva: a) qual empresa é ou foi
responsável? b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço? II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou
materiais ou softwares? III - O serviço poderá ser executado remotamente? IV – A apresentação de Profissionais
Certificados integrantes no quadro de funcionários da Licitante, deve ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato,
sendo aceitos profissionais certificados cuja contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a
Licitante. V – Qual o valor estimado? VI – Para serviços de manutenção de equipamentos, necessário disponibilizar a lista
contendo as marcas e os modelos dos respectivos equipamentos. ..>"

 
Fechar
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Resposta 27/06/2022 14:43:55
 
A unidade demandante efetuou o seguinte despacho: ... ´Em resposta aos questionamentos apresentados pela empresa
Pisontec, informamos que: Questionamento I: Não. Questionamento II: Não. Questionamento III: Não. Questionamento IV:
Fora do escopo desta unidade técnica. Questionamento V: O valor estimado é de R$ 270.574,07 conforme indicado no
Subitem 8.3.1 do Edital. Questionamento VI: As atividades a serem desenvolvidas são relacionadas à operação, conforme
detalhado no item 2.3 do Termo de Referência. Desta forma, deve-se considerar o indicativo de "manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos de microinformática" conforme descrito no objeto, como estritamente vinculado do sistema
operacional dos microcomputadores e instalação de periféricos tais como impressoras e scanners. ..."

 
Fechar
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Encaminho para conhecimento e registro das publicações

de pedido e resposta de esclarecimento socitado por
potencial licitante, docs. 1094725 e 1094726.

 
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/06/2022, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094730 e o código CRC 059042AD.

0004573-45.2021.6.02.8000 1094730v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
A empresa Pisontec Comércio e Serviços em

Tecnologia da Informação Eireli, solicita o esclarecimento
contido no item IV, conforme eventos 1093541e 1094737,
tendo em vista o Despacho COINF, evento 1093801.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 27/06/2022, às 14:54, 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
1094736 e o código CRC 4E4ADFEF.

0004573-45.2021.6.02.8000 1094736v1
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De: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>
Para: João Hermínio de Barros Neto <joaobarros@tre-al.jus.br>
Data: 22/06/2022 06:58 PM
Assunto: [pregoeiro] [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 {01}

Prezados, já encaminhei os pedidos de esclarecimentos à unidade técnica (COINF/STI).
 
Respeitosamente,
 
Sergio Vilela Menegaz Lima - Técnico Judiciário 
Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição do TRE/AL
Horário: segunda a quinta-feira (13:00-19:00) e sexta-feira (07:30-13:30)
(82) 2122-7706 e (82) 2122-7770
E-mail: spae@tre-al.jus.br
 
"Quando a política penetra no recinto dos Tribunais, a Justiça se retira por alguma porta"
François Pierre Guillaume Guizot (1787 - 1874)
 

From: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
 To: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 22 Jun 2022 17:58:18 -0300
 Subject: [pregoeiro] [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 {01}

  
 
 
 
 

From: Perola Pletsch <perola.pletsch@pisontec.com.br>
 To: Ingrid Breda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>

 Cc: Estela Carvalho <estela@pisontec.com.br>, Deborah financeiro <financeiro@pisontec.com.br>, Cristina
Moreira <vendasgov4@pisontec.com.br>, Carla Carvalho <carla.carvalho@pisontec.com.br>, André Lima
<andre.lima@pisontec.com.br>, Michel Pisontec <michel@pisontec.com.br>

 Date: Wed, 22 Jun 2022 18:01:51 +0000
 Subject: [slc] PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 {01}
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Ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 
Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022
 
Objeto - O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na manutenção preven�va e
corre�va de equipamentos de microinformá�ca, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme
especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.
 
Ilmo.(a) Sr.(a) Pregoeiro(a),
 
A empresa Pisontec Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação EIRELI, inscrita no CNPJ Nº
12.007.998/0001-35, situada em Olinda/PE, vem respeitosamente, solicitar ESCLARECIMENTO,
conforme termos elencados a seguir.
 
I – O serviço está sendo executado ou já foi em algum momento?
Se a reposta for positiva:
a) qual empresa é ou foi responsável?
b) Quantos profissionais atuam atualmente no serviço?
 
II - Será necessário fornecimentos de peças e/ou materiais ou softwares?
 
III - O serviço poderá ser executado remotamente?
 
IV – A apresentação de Profissionais Certificados integrantes no quadro de funcionários da Licitante,
deve ser realizada apenas no ato da assinatura do contrato, sendo aceitos profissionais certificados cuja
contratação se dê por prestação de serviço, sem vínculo trabalhista com a Licitante.
 
V – Qual o valor estimado?
 
VI – Para serviços de manutenção de equipamentos, necessário disponibilizar a lista contendo as marcas
e os modelos dos respectivos equipamentos.
 
Agradecemos sua atenção ficando no aguardo de breve resposta.
 
Atenciosamente,
 

Perola Pletsch | Setor Jurídico
www.pisontec.com.br | perola.pletsch@pisontec.com.br
office: +55 81 3257-5110
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2022.

À PREG,

Para continuidade do certame licitatório, após publicação no Portal da Transparência,
do pedido de esclarecimento I ao PE 45/2022.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 27/06/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094984 e o código CRC 42A131D6.

0004573-45.2021.6.02.8000 1094984v1
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Consulta Ata do Pregão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 45/2022

 
Às 14:00 horas do dia 28 de junho de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022 para, em atendimento às disposições
contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0004573-45.2021 , realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 45/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro
abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se
“licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos
Descrição Complementar: Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática,
transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 270.574,0700 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Equipe de Apoio

Voltar 
 

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

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
 
Sr. Secretário de Administração Substituto
 
Em conformidade com às disposições contidas no

Edital  Pregão 45/2022, a qual, pela inexistência de
propostas  foi registrado em ata  “licitação deserta”, evento
sei nº 1095618.

Seguem os presentes autos  à consideração de
V.Sª.

Respeitosamente.
 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI
ANALISTA JUDICIÁRIO -ÁREA FIM
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/06/2022, às 14:22, 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
1095620 e o código CRC 71508527.

0004573-45.2021.6.02.8000 1095620v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
À COINF, à SPPAC e à SEIC
(cópia à AGE, para ciência da CPPE)
 
Participo a Vossas Senhorias novo insucesso na

realização do pregão com vista à contratação de serviços de
apoio de TI, necessários às eleições 2022. Desta feita, não
acorreram interessados ao certame, conforme registrado pelo
Sr. Pregoeiro, no Despacho 1095620.

Dessa forma, solicito que o Sr. Gestor, em conjunto
com a SEIC e à SPPAC (unidades auxiliares quanto à
elaboração de planilhas), avaliem se o formato assinalado para
a contratação necessita de revisão com vista à nova tentativa
de contratação, via Pregão, ou se, por cautela, considerando
se tratar de um segundo malogro, pois o primeio certame fora
declarado fracassado (doc. 1052163), a contratação, no
entender de Vossas Senhorias, deverá seguir o formato atual
e ser procedida com fundamento no art. 24, V, da Lei nº
8.666/93.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 15:15, 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
1095705 e o código CRC 58990887.

0004573-45.2021.6.02.8000 1095705v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
Considerando o despacho retro exarado pelo Sr.

Secretário de Administração, anoto ciência e,
concomitantemente, envio o processo à unidade do SEI! da
Comissão Permanente de Planejamento das Eleições para
ciência de seus membros integrantes, todos atualmente com
os devidos acessos à unidade CPPE.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 28/06/2022, às 15:28, 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
1095744 e o código CRC 79D5B249.

0004573-45.2021.6.02.8000 1095744v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À SAD, com manifestação no sentido favorável à

realização da contratação de forma direta, com fulcro no art.
24, Inciso V da Lei 8.666/93, tendo em vista que não
vislumbramos problemas decorrentes de estimativa de preços
pela Administração, vez que a planilha apresentada como
modelo constante do evento 1054746, guarda compatibilidade
com a proposta apresentada na fase de planejamento pelo
fornecedor (1068834), ainda com margem para negociação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 30/06/2022, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096387 e o código CRC 159E1194.

0004573-45.2021.6.02.8000 1096387v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À SAD,
 
Uma vez que a proposta apresentada ainda se

encontra válida, sugere-se o retorno dos autos à SPPAC, para
análise da regularidade da planilha de custos e formação de
preços apresentada pela empresa WFS (1068834).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 30/06/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096582 e o código CRC 3B5A242F.

0004573-45.2021.6.02.8000 1096582v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
Tendo em conta o Despacho SEIC 1096582, solicito

à SPPAC, analisar a conformidade da planilha de custos e
formação de preços apresentada pela empresa WFS
(1068834).

Em paralelo, solicito à SEIC aferir os demais
requisitos da contratação, considerando as cláusulas e demais
condições fixadas no edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2022, às 15:37, 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
1096687 e o código CRC A3355889.

0004573-45.2021.6.02.8000 1096687v1
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E-mail - 1096825

Data de Envio: 
  30/06/2022 16:45:11

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

Para:
    grupowfs.adm@gmail.com

Assunto: 
  TRE-AL: contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,

Mensagem: 
  Caros Senhores,

Tendo em vista o fracasso de pregão realizado anteriormente, este Regional, provavelmente, irá realizar
contratação direta para os serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática.

Uma vez que vossa senhoria apresentou interesse, através da proposta anexa, solicito que encaminhe a
documentação prevista no Edital de Pregão que também será exigida no caso de uma eventual
contratação direta (edital também anexo), em especial:

HABILITAÇÃO JURÍDICA

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

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

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

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

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

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

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

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra
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equivalente, na forma da lei.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome da
licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante
fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da presente licitação.
9.10.3.1. A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica
através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de
obra e operacional equivalente ou superior.
9.10.3.2. Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos
comprovados em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de
técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores.
9.10.3.3. A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a
apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que
comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e
com no máximo 03 (três) anos de emissão.

9.103.4. A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de
urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de
atuação e que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a
contratação;

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física há menos de 90
(noventa dias) da data de abertura do certame;

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da
contratação e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social,
comprovando índices de Liquidez Geral LG, Liquidez Corrente LC, e Solvência Geral SG superiores a 1
(um). 

Destaco que a leitura do edital é imprescindível, pois apesar de, inicialmente, ser destinado ao pregão,
uma eventual contratação direta deverá observa as condições ali exigidas.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
    Proposta_1068834_PROPOSTA_TRE_AL__1_.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À SAD (c\c COFIN e SEIC),
 
Senhor Secretário de Administração, 
 
Visando atender ao determinado por Vossa

Senhoria (1096687), coadunamos com as observações já
outrora levantadas, de forma colaborativa, pela SEIC
(1073415), às quais encontram-se abaixo grifadas:

 
Em atenção ao determinado por Vossa
Senhoria, Despacho GSAD - 1056905,
efetuamos pesquisa de preço junto a diversos
potenciais fornecedores. Dentres estes,
obtivemos proposta encaminhada pela
empresa WFS Terceirização, no montante
de R$ 269.769,80 (duzentos e sessenta e nove
mil setecentos e sessenta e nove reais e
oitenta centavos), cujas planilhas de custo
e formação de preço apresentadas
(1068834) foram, de forma
colaborativa, analisadas por esta
Seção, podendo ser aferida a sua
exiquibilidade, com as seguintes
observações acerca dos valores definidos
por normativos vigentes:
- foram atendidos os valores estipulados
para salário-base, auxílio alimentação e
vale transporte, este último zerado em
função do desconto de 6% do salário base
do funcionário;
- os insumos diversos foram cotados pela
empresa em valor próximo aos estimados
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pela Administração;
- a empresa não se utiliza da desoneração
da folha de pagamento, tributando a
contribuição previdenciária patronal a
partir do recolhimento de 20% sobre a
folha de pagamento;
- verificou-se equívoco na consolidação
da planilha de treinamento, onde os
quantitativos foram multiplicados na
memória de cálculo e, ainda, em sua
planilha resumo.
Porém, esse equívoco não reflitou no
valor orçado, tendo sido atribuído o
custo por posto de R$ 127,78 (cento e
vinte e sete reais e setenta e oito
centavos), resultante da divisão de seu
valor total, R$ 2.938,94 (dois mil
novecentos e trinta e oito reais e noventa
e quatro centavos), pelo quantitativo de
postos, 23.
 
Desta forma, registramos que o valor
proposto está dentro do valor estimado
pela Administração, quer seja pelo valor
máximo constante da última licitação,
bem como pelo valor constante de
planilha revisada pela SPPAC, a seguir:
- Pregão Eletrônico nº 15/2022, com valor
máximo estimado em R$
283.334,27 (duzentos e oitenta e três mil
trezentos e trinta e quatro reais e vinte e
sete centavos), obtido por meio de
preenchimento de planilha de custo e
formação de preço, tendo por base os
valores da CCT vigente (0950161), com
validade até 30/06/2022, acrescidos de
9,0281% para cobrir eventual
repactuação nos preços, que deverim
decorrer de eventual negociação coletiva
das categorias profissionais envolvidas,
conforme se observa do Despacho SPPAC
- 1054745.
- Planilhas revisadas pela SPPAC, com
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valor da contratação estimado em R$
270.574,07 (duzentos e setenta mil
quinhentos e setenta e quatro reais e sete
centavos), ainda menor que a previsão
inicial, aparentemente, mas se aplicado o
percentual de reajuste dantes destacado
e excluído na nova planilha chegar-se-ia a
R$ 294.979,85 - Despacho SPPAC
(1054745).
(Grifo nosso)
 

Desta forma, conforme já alinhavado em Despacho
SPPAC 1096387, 'não vislumbramos problemas decorrentes de
estimativa de preços pela Administração, vez que a planilha
apresentada como modelo constante do
evento 1054746, guarda compatibilidade com a proposta
apresentada na fase de planejamento pelo fornecedor
(1068834), ainda com margem para negociação', suscitando
assim sua pronta adoção na contratação ora em deslinde. 

 
Em acréscimo e a julgar pelo despacho dessa Secretaria,

que determina que SEIC promova providências para a contratação
direta, e existindo nos autos balanço patrimonial e demais
demonstrações contábeis da empresa interessada (WFS
CONSTRUÇÕES EIRELI) , e considerando-se o que prescrito no
item 9.10.4 do edital, com relação à qualificação econômico-
financeira, letra "a"  (apresentação de capital social de no mínimo
10% do valor da contratação) e  "c" (Balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação
da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação
e a ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de
validação, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral –
LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1
(um)) a empresa atendeu às exigências editalícias), passamos a
analisar abaixo.

 
Inicialmente, as demonstrações contábeis foram
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analisadas quanto à sua validade e apresentação legal, concluindo-se
pela sua regularidade, pois encontram-se registradas na Junta
Comercial, referem-se ao último exercício financiero e estão
devidamente assinadas por profissional habilitado.

 
Para a primeira exigência, o capital da empresa é de R$

2.500.000,00, o que representa 923,96% do valor previsto para a
contratação, atendendo-se aos ditames editalícios.

 
Quanto à segunda exigência, o balanço patrimonial

apresentado observou os requisitos legais exigíveis quanto a forma  e
prazo. Quanto aos indicadores apresentados em citado demonstrativo
contábil, destacam-se os correspondentes a 4,33; 4,33 e 4,39,
respectivamente para o índice de liquidez geral, corrente e solvência
geral, também com atendimento de tal exigência editalícia.

Quanto à formação de preços e qualificação econômico
financeira, a empresa atendeu as exigências editalícias, sugerindo-se
negociação direta com o fornecedor, para baixar seus preços, vez que
vários itens dos preços cotados podem ser negociados.

Ao final, e se inclinando a Administração pela
contratação direta com o fornecedor, que solicite o ajuste de sua
planilha de custos de treinamento, pois seu resumo está
equivocado, apesar de não ter interferido nos preços finais, como já
apontado pela SEIC.

Em se tratando de contratação direta com fulcro nas
disposiçoes do art. 24, Inciso V, todas as condições editalícias
exigíveis para a contratação durante o procedimento licitatório,
também o são agora, como já bem frisado por essa Secretaria em seu
despacho (1096687).

Assim, devolvemos os autos a Vossas Senhorias, para
deliberações e demais providências de suas competências

 
Respeitosamente/Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 01/07/2022, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096979 e o código CRC 4FBDE5CC.

0004573-45.2021.6.02.8000 1096979v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
Em atenção ao Despacho SPPAC 1096979, devolvo

os autos à SEIC, para que dê sequência à instrução,
considerando a hipóteses de contratação direta, diante do
segundo malogro do certame, conforme já apontado no
Despacho GSAD 1095705, por se tratar de contratação
sensível ao planejamento das eleições, que depende,
inclusive, de cronograma de treinamentos, de tal forma que
novo fracasso/deserção na realização de um terceiro Pregão
poderá vir a comprometer as ações de apoio a cargo da STI.

Do referido Despacho SPPAC 1096979, destaco as
seguintes recomendações: 

a) Quanto à formação de preços e qualificação
econômico financeira, a empresa atendeu as exigências
editalícias, sugerindo-se negociação direta com o fornecedor,
para baixar seus preços, vez que vários itens dos preços
cotados podem ser negociados. 

b) Ao final, e se inclinando a Administração pela
contratação direta com o fornecedor, que solicite o ajuste de
sua planilha de custos de treinamento, pois seu resumo está
equivocado, apesar de não ter interferido nos preços finais,
como já apontado pela SEIC.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2022, às 09:18, 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
1097270 e o código CRC 69E11BF9.

0004573-45.2021.6.02.8000 1097270v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
À SAD
 
 
Sr. Secretário ,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1095705, cumpre-

me apenas externar o entedimento de que a contratação
contínua necessária, smj.

 
 

Respeitosamente.
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto
Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 01/07/2022, às 10:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097400 e o código CRC 47462AA0.

0004573-45.2021.6.02.8000 1097400v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
Retornem os autos à SEIC, na forma do Despacho

GSAD 1097270.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2022, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097419 e o código CRC 3657A1ED.

0004573-45.2021.6.02.8000 1097419v1
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E-mail - 1097443

Data de Envio: 
  01/07/2022 10:13:47

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

Para:
    grupowfs.adm@gmail.com

Assunto: 
  TRE-AL: contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,

Mensagem: 
  Caros Senhores,

VERIFICAMOS QUE A DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA JÁ ACOMPANHOU A PROPOSTA ANTERIORMENTE
APRESENTADA. Assim, solicitamos a gentileza em desconsiderar a comunicação anterior.

Aproveitando a oportunidade, tendo em vista possibilidade de contratação direta, solicito o ajuste da
planilha de custos de treinamento, pois seu resumo está equivocado, apesar de não ter interferido nos
preços finais. E ainda, indago, repita-se, visando a viabilizar uma eventual contratação direta, sobre a
possibilidade de redução do valor final, levando-se em consideração a pluralidade de itens envolvidos.

Solicito resposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
    Proposta_1068834_PROPOSTA_TRE_AL__1_.pdf
    E_mail_1096825.html
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DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
Ciente do Despacho GSAD (1095705).
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 04/07/2022, às 16:53, 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
1098745 e o código CRC 75E03960.

0004573-45.2021.6.02.8000 1098745v1
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De: Riserv Terceirização Serviços <riservterceirizacao@gmail.com>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 01/07/2022 05:40 PM
Assunto: [seic] Envio de Proposta

Prezado(a) Senhor(a),

Conforme solicitado segue em anexo proposta de preços para a contratação objeto do Edital do Pregão Eletrônico
nº 45/2022, PROCESSO Nº 0004573-45.2021.6.02.8000.

Atenciosamente,

Ricardo da Silva Gomes
Empresário Individual

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
0k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar conteúdo da mensagem)
Tamanho:
0k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo:
Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf

Tamanho:
744k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: PROPOSTA TRE.AL.pdf
Tamanho:
2254k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=GXB0M4KQ3...

1 of 1 05/07/2022 17:50
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Serviços de Técnico em Informática Maceió/AL 5 7.181,10R$                                                         35.905,48R$                                      58.645,61R$                          
Serviços de Técnico em Informática Arapiraca/AL 4 7.181,10R$                                                         28.724,38R$                                      46.916,49R$                          
Serviços de Técnico em Informática Palmeira dos Índios/AL 2 7.181,10R$                                                         14.362,19R$                                      23.458,24R$                          
Serviços de Técnico em Informática Delmiro Gouveia/AL 2 7.181,10R$                                                         14.362,19R$                                      23.458,24R$                          
Serviços de Técnico em Informática União dos Palmares/AL 2 7.181,10R$                                                         14.362,19R$                                      23.458,24R$                          
Serviços de Técnico em Informática Penedo/AL 2 7.181,10R$                                                         14.362,19R$                                      23.458,24R$                          
Serviços de Técnico em Informática Porto Calvo/AL 2 7.181,10R$                                                         14.362,19R$                                      23.458,24R$                          
Serviços de Técnico em Informática São Miguel dos Campos/AL 2 7.181,10R$                                                         14.362,19R$                                      23.458,24R$                          
Serviços de Técnico em Informática Santana do Ipanema/AL 2 7.181,10R$                                                         14.362,19R$                                      23.458,24R$                          

23

QTDE DE POSTOS CARGO HORARIA VALOR UNITÁRIO MENSAL DO EMPREGADO.

QUADRO DE RESUMO

Processo Administrativo n.° 0004573-45.2021.6.02.8000
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

O objeto contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI

Ricardo da Silva Gomes
Sócio Administrador

8 H Diárias
4
5
6
7
8

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1020
Conta Poupança: 3509-9

________________________________________

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS VALOR TOTAL DO SERVIÇO
9

Operção: 003

PARA: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Riserv Terceirização de Serviços
CNPJ 41.610.719/0001-21

269.769,81R$                                                                                      

Pilar - Aalgoas  01 de julho de 2022

VALOR MENSAL/POSTO DE 
SERVIÇO

VALOR TOTAL              
(15/09 a 03/11)(A)

1
2
3

TIPO DO SERVIÇO
Município/UF
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A
B
C
D

1
2
3
4

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Valor (R$)
A Salário 3.297,50R$              
B Adicional periculosidade -R$                        
C Adicional insalubridade -R$                        
D Adicional noturno -R$                        
E Adicional Hora Extra §2º Cláusula 20ª CCT/2019 -R$                        
F Feriado em dobro diurno (Conf. Súmula 444 e Cláusula 26 CT) -R$                        
G Intervalo intrajornada (15 horas) -R$                        
H DSR - 20% Hora Extra 12 x 36 (((Remuneração)/220*1,6)*15)*20% -R$                        

3.297,50R$              
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS Valor (R$)
A Transporte (R$ 6,70 x 22)-Sálario x 6% 50,45-R$                    
B Auxilio-alimetação (Vales, Cesta Básica etc) (R$ 23,00 x 22)*90% 455,40R$                  
C Assistência médica e familiar -R$                        
D Auxílio creche -R$                        
E Seguro de vida -R$                        
F Exames admissionais, demissionais, periódicos (PCMSO/PPRA) -R$                        

455,40R$                 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$)
A Uniformes (CAMISA e CRACHA) 37,50R$                    
B Álcool em gel 70° INPM 5,80R$                      
C Máscaras Descartáveis 107,80R$                  
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) 9,00R$                      
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 127,78R$                  

287,88R$                 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % Valor R$
A INSS 20,00% 659,50R$                  
B SESI ou SESC 1,50% 49,46R$                    
C SENAI ou SENAC 1,00% 32,97R$                    
D INCRA 0,20% 6,59R$                      
E Salário educação 2,50% 82,43R$                    
F FGTS 8,00% 263,80R$                  
G Seguro Acidente de Trabalho (RAT 2% FAP 1%) 2,00% 65,95R$                    
H SEBRAE 0,60% 19,78R$                    

Nº de meses de execução contratual

Data da apresentação da proposta 01/07/2022
Município/UF ALAGOAS
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2021/2022

(15/09/2022 a 03/11/2022)
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR
Técnico em Informática – 8 horas

Data base da categoria
Categoria profissional ( vinculada à execução contratual) SEAC/SINDPD - AL000159/2021

01/01/2021

QUANTIDADE 23

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caractetríticas distintas) Técnico em Informática – 8 horas
Salário normativo da categoria profissional 3.297,50R$                                                                        

ANEXO  I - A - MÃO DE OBRA

Total da remuneração

Total de Benefícios mensais diários

Total de Insumos Diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
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35,80% 1.180,50R$              

4.2 13º SALÁRIO % Valor (R$)
A 8,33% 274,79R$                  

8,33% 274,79R$                 
% Valor (R$)

B 2,98% 98,37R$                    
11,32% 373,16R$                 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE Valor (R$)
A Afastamento Maternidade/paternidade 0,00% -R$                        

% Valor (R$)
B 0,00% -R$                        

0,00% -R$                        
SUBMÓDULO 4.4 - Rescisão

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,00% -R$                        
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,00% -R$                        
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,00% 65,95R$                    
D Aviso prévio trabalhado 0,16% 5,33R$                      

71,28R$                    
% Valor (R$)

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,06% 1,90R$                      
F 0,00% -R$                        

2,22% 73,18R$                    
SUBMÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 % Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias 11,11% 366,38R$                  
B Ausência por doença 0,83% 27,47R$                    
C Licença paternidade 0,63% 20,60R$                    
D Ausências legais 0,28% 9,15R$                      
E Ausência por acidente de trabalho 0,02% 0,65R$                      
F Outros 0,00% -R$                        

424,25R$                 
% Valor (R$)

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,61% 151,89R$                  
17,47% 576,19R$                 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % Valor (R$)

4.1 Encargos Previdênciários e FGTS 35,80% 1.180,51R$              
4.2 13º Salário 11,32% 373,17R$                  
4.3 Afastamento Maternidade 0,00% -R$                        
4.4 Custo de Rescisão 2,22% 73,19R$                    
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 17,47% 576,19R$                  
4.6 Outros (Especificar) 0,00% -R$                        

66,81% 2.203,06R$              
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,5% 156,10R$                  
B Lucro 2,5% 160,00R$                  
C Tributos 0,9135 7.181,10R$              

Tributos Federais (PIS/CPP) 0,65% 46,68R$                    
Tributos Federais (CONFINS) 3,00% 215,43R$                  

C.2 Tributos Estaduais 0,00% -R$                        
C.3 Tributos Municipais (ISS) 5,00% 359,05R$                  

13,65% 937,26R$                 

Valor (R$)mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

SUBTOTAL

TOTAL
SUBMÓDULO 4.2 - 13º Salário

13º Salário
Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário
TOTAL

SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade

TOTAL

TOTAL

C.1

TOTAL
Anexo III - B - Quadro-Resumo do Custo por Empregado

Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL

SUBTOTAL

Multa FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
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A Módulo 1_ Composição da Remuneração 3.297,50R$              
B Módulo 2_ Benefícios Mensais Diários 455,40R$                  
C Módulo 3_ Insumos Diversos (uniformes, equipamentos e outros) 287,88R$                  
D Módulo 4_ Encargos Sociais e Trabalhistas 2.203,06R$              

6.243,84R$              
E Módulo 5_ Custos Indiretos, tributos e lucro 937,26R$                  

7.181,10R$              

Anexo III - D - Quadro Demonstrativo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor (R$)

A 7.181,10R$              
B 165.165,19R$          
C 269.769,81R$          

Qtde. Unitário Total
1 1.296,21R$    1.296,21R$              
1 524,99R$       524,99R$                  

25 412,25R$       10.306,25R$            
5 36,50R$         182,50R$                  
1 23,00R$         23,00R$                    

23 2.938,94R$    67.595,62R$            
79.928,57R$            
10.910,25R$            

Qtde. Unitário Total
1 1.296,21R$    1.296,21R$              

1.296,21R$              

Qtde. Unitário Total
1 524,99R$       524,99R$                  
4 -R$              -R$                        
4 -R$              -R$                        

30 -R$              -R$                        
1 -R$              -R$                        
1 -R$              -R$                        
1 -R$              -R$                        
1 -R$              -R$                        

524,99R$                  

Qtde. Unitário Total
25 16,49R$         412,25R$                  

412,25R$                  

Qtde. Unitário Total
5 7,30R$            36,50R$                    

36,50R$                    

Qtde. Unitário Total
1 23,00R$         23,00R$                    

23,00R$                    

Qtde. Unitário Total
23 12,50R$         287,50R$                  
30 7,25R$            217,50R$                  

Subtotal (A+B+C+D)

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE TREINAMENTO
Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento

Total

VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA
VALOR MENSAL DO SERVIÇO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL x MESES DE CONTRATO) 

Descrição

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção

Manuais
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió

4. Transporte municipal

3. Transporte intermunicipal

5. Refeição

Descrição

Total

Total

Total

Total

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Quadro Branco e Canetas, Apagadores
Sistema de Som Ambiente
Carteiras e Cadeiras
Mesas para apoio das urnas eletrônicas
Mesas computadores
Sala de Treinamentos 30 Pessoas

Descrição

Auxiliar de RH

6. Alunos

2. Ambientes do treinamento

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser
Flip-Charts, cartolinas e Canetas

Descrição

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió

6. Alunos
5. Refeição
4. Transporte municipal
3. Transporte intermunicipal
2. Ambientes do treinamento
1. Gestão do treinamento

Sub Total
Total

Custo por posto
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30 4,20R$            126,00R$                  
1 14,99R$         14,99R$                    

645,99R$                  
2.938,94R$              

127,78R$                 

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 2 35,00R$         70,00R$                    
Und 1 5,00R$            5,00R$                      

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 1 5,80R$            5,80R$                      
Und 1 1,50R$            1,50R$                      
pct 1 7,50R$            7,50R$                      

Und 245 0,44R$            107,80R$                  

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis
Garrafa Água

TOTAL DO TREINAMENTO
Total

Máscara cirúrgica tripla elástica para agir como uma barreira 
física à propagação de bactérias; 100% polipropileno

Camiseta 
Descrição dos uniformes:

Crachá
Descrição dos materiais:

Álcool em gel 70° INPM

Sacos de lixo de 20L, pct com 50 und
Marcador permanente

CUSTO POR POSTO (23 POSTOS) 
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Imprimir

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

Data impressão 21/10/2021 09:55:24

Inscrição Municipal 
5127

CPF/CNPJ Tipo Data de Abertura

41.610.719/0001-21 Prestador 16/04/2021

Razão Social

Riserv Terceirização de Serviços EIRELI

Nome Fantasia

Riserv Terceirização de Serviços

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Endereço

Rua Nossa Senhora das Graças número:155 A Não Informado, Chá do Pilar , Pilar/AL

Email Telefone Comercial Telefone Celular

riservterceirizacao@gmail.com (82) 98818-0359 (82) 98174-2252

Regime de Tributação

Simples Nacional

Estado: Ativo

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,
costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.  (Redação dada pela Lei
Complementar nº 157, de 2016)

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas, parques, jardins e congêneres.

17.02 - Datilografia,digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e
congêneres

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI
CNPJ: 41.610.719/0001-21 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:54:06 do dia 11/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2022.
Código de controle da certidão: 04BF.E30B.56E0.FAAA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.610.719/0001-21
Certidão nº: 20769146/2022
Expedição: 01/07/2022, às 17:00:40
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.610.719/0001-21, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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01/07/2022 16:59 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 41.610.719/0001-21
Razão Social:RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Endereço: R NOSSA SENHORA DAS GRACAS 155 LETRA A / CHA DO PILAR / PILAR /

AL / 57150-000

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

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

Validade:22/06/2022 a 21/07/2022 
 
Certificação Número: 2022062201544781348276

Informação obtida em 01/07/2022 16:59:55

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

Voltar Imprimir
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

Emitida às 14:27:52 do dia 01/07/2022

Código de controle da certidão: BBBC-659D-7264-43A2

Certidão fornecida para o CNPJ: 41.610.719/0001-21

Válida até 30/08/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Prefeitura Municipal de PILAR
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Autentique este alvará em:
www.agill.com.br

Documento Nº. Código de Verificação Data de Emissão Data de Validade

2200 TRLE-BNQZ 01/07/2022 31/07/2022
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome
Riserv Terceirização de Serviços

CNPJ/CPF
41.610.719/0001-
21

Razão Social
Riserv Terceirização de Serviços EIRELI
Endereço
Rua Nossa Senhora das Graças , 155 A, Chá do Pilar , Pilar/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de PILAR certifica que até a presente data não constam débitos para o
contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;

- O presente documento somente tem validade:
     a. Quando nao apresentar rasuras;

     b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante
junto à Prefeitura Municipal de PILAR.
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 01/07/2022  0003391890 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003391890  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 RISERV   TERCERIZACAO   DE   SERVICOS   EIRELI,   residente   na   Rua   Nossa   Senhora   das   Graças,   155   A,   Chã 
 do Pilar, CEP: 57150-000, Pilar - AL, vinculado ao CNPJ: 41.610.719/0001-21 ********************************* 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, sexta-feira, 1 de julho de 2022 às 17h05min. 

                      0003391890 
 PEDIDO N°:  
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De: INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS <inove.terceirizacao.servicos@gmail.com>
Para: seic@tre-al.jus.br
Data: 01/07/2022 06:21 PM
Assunto: [seic] ENVIO DE PROPOSTA - PROCESSO: 0004573-45.2021.6.02.8000

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL.

Venho por meio deste, encaminhar proposta em conformidade com o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº
045/2022. Desde já nos colocamos a inteira disposição para apresentar quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Roger Marques
INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Av. Manoel Alves da Silva, nº 539 – sala 09 – Centro, Cajueiro/AL
Contato: (82) 99915-7655
E-mail: inove.terceirizacao.servicos@gmail.com

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar conteúdo da mensagem)
Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Arquivo: PROPOSTA.pdf
Tamanho:
286k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo:
Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf

Tamanho:
744k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: HABILITAÇÃO.zip
Tamanho:
24459k

Tipo de
Conteúdo:
application/x-
zip-
compressed

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=GXB0M4KQ3...
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Empresa: INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Av. Manoel Alves da Silva, nº 539 – sala 09 – Centro, Cajueiro/AL
Contato: (82) 99915-7655

Processo nº: 0004573-45.2021.6.02.8000 E-mail: inove.terceirizacao.servicos@gmail.com
Edital do Pregão Eletrônico N.º 45/2022 (FRACASSADO)

Itens Descrição Local Período
Quantidade de 

Postos 
Custo do 

Funcionário 
Proporcional

Qtde. Dias 
Executados

Custo Total (R$)

1 Técnico em Informática - 8H Diárias Maceió/AL 15/09/2022 a 06/10/2022 5  R$        8.390,10  R$      41.950,52 22  R$        30.763,72 
2 Técnico em Informática - 8H Diárias Arapiraca/AL 15/09/2022 a 06/10/2023 4  R$        8.390,10  R$     33.560,42 22  R$        24.610,97 
3 Técnico em Informática - 8H Diárias Palmeira dos Índios/AL 15/09/2022 a 06/10/2024 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 22  R$        12.305,49 
4 Técnico em Informática - 8H Diárias Delmiro Gouveia/AL 15/09/2022 a 06/10/2025 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 22  R$        12.305,49 
5 Técnico em Informática - 8H Diárias União dos Palmares/AL 15/09/2022 a 06/10/2026 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 22  R$        12.305,49 
6 Técnico em Informática - 8H Diárias Penedo/AL 15/09/2022 a 06/10/2027 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 22  R$        12.305,49 
7 Técnico em Informática - 8H Diárias Porto Calvo/AL 15/09/2022 a 06/10/2028 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 22  R$        12.305,49 
8 Técnico em Informática - 8H Diárias São Miguel dos Campos/AL 15/09/2022 a 06/10/2029 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 22  R$        12.305,49 
9 Técnico em Informática - 8H Diárias Santana do Ipanema/AL 15/09/2022 a 06/10/2030 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 22  R$        12.305,49 

VALOR TOTAL 1º TURNO 141.513,10R$                                                              

Para: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número inscrita no CNPJ sob o nº 31.123.584/0001-16 e estabelecida na Avenida Manoel Alves da 
Silva, n.º 539, sala 09, Centro, Cajueiro/AL, representada pelo Empresário Individual, Sr. Roger Marques da Silva, inscrito sob o CPF nº 117.921.574-52, para os fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 
45/2022, apresenta a seguinte proposta de preços:

Objeto: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, 
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

LOTE ÚNICO
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Itens Descrição Local Período
Quantidade de 

Postos 
Custo do 

Funcionário 
Proporcional

Qtde. Dias 
Executados

Custo Total (R$)

1 Técnico em Informática - 8H Diárias Maceió/AL 07/10/2022 a 03/11/2022 5  R$        8.390,10  R$      41.950,52 28  R$        39.153,82 
2 Técnico em Informática - 8H Diárias Arapiraca/AL 07/10/2022 a 03/11/2023 4  R$        8.390,10  R$     33.560,42 28  R$        31.323,06 
3 Técnico em Informática - 8H Diárias Palmeira dos Índios/AL 07/10/2022 a 03/11/2024 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 28  R$         15.661,53 
4 Técnico em Informática - 8H Diárias Delmiro Gouveia/AL 07/10/2022 a 03/11/2025 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 28  R$         15.661,53 
5 Técnico em Informática - 8H Diárias União dos Palmares/AL 07/10/2022 a 03/11/2026 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 28  R$         15.661,53 
6 Técnico em Informática - 8H Diárias Penedo/AL 07/10/2022 a 03/11/2027 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 28  R$         15.661,53 
7 Técnico em Informática - 8H Diárias Porto Calvo/AL 07/10/2022 a 03/11/2028 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 28  R$         15.661,53 
8 Técnico em Informática - 8H Diárias São Miguel dos Campos/AL 07/10/2022 a 03/11/2029 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 28  R$         15.661,53 
9 Técnico em Informática - 8H Diárias Santana do Ipanema/AL 07/10/2022 a 03/11/2030 2  R$        8.390,10  R$      16.780,21 28  R$         15.661,53 

Proposta válida por 90 dias
Dados Bancários: CEF (104); Conta: 3165-4 ; Ag 1020 ; Op: 003 Maceió/AL, 30 de junho de 2022

Inove Terceirização e Serviços
Roger Marques

VALOR TOTAL 2º TURNO 180.107,58R$                                                              
321.620,67R$                                                              VALOR TOTAL DA PROPOSTA
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A
B
C
D

1
2
3
4

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Valor (R$)
A Salário 3.297,50R$                 
B Adicional periculosidade -R$                          
C Adicional insalubridade -R$                          
D Adicional noturno -R$                          
E Adicional Hora Extra §2º Cláusula 20ª CCT/2019 -R$                          
F Feriado em dobro diurno (Conf. Súmula 444 e Cláusula 26 CT) -R$                          
G Intervalo intrajornada (15 horas) -R$                          
H DSR - 20% Hora Extra 12 x 36 (((Remuneração)/220*1,6)*15)*20% -R$                          

3.297,50R$          
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS Valor (R$)
A Transporte -R$                          
B Auxilio-alimetação (Vales, Cesta Básica etc) (R$ 23,00 x 22)*90% 455,40R$                    
C Assistência médica e familiar -R$                          
D Auxílio creche -R$                          
E Seguro de vida -R$                          
F Exames admissionais, demissionais, periódicos (PCMSO/PPRA) -R$                          

455,40R$             
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$)
A Uniformes (CAMISA e CRACHA) 87,00R$                      
B Álcool em gel 70° INPM 6,15R$                         
C Máscaras Descartáveis 330,75R$                    
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) 7,64R$                        
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 718,08R$                     

1.149,62R$          

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % Valor R$
A INSS 20,00% 659,50R$                    
B SESI ou SESC 1,50% 49,46R$                      
C SENAI ou SENAC 1,00% 32,97R$                      
D INCRA 0,20% 6,59R$                        
E Salário educação 2,50% 82,43R$                      
F FGTS 8,00% 263,80R$                    
G Seguro Acidente de Trabalho (RAT 2% FAP 1%) 2,00% 65,95R$                      
H SEBRAE 0,60% 19,78R$                       

35,80% 1.180,50R$          TOTAL
SUBMÓDULO 4.2 - 13º Salário

Salário normativo da categoria profissional 3.297,50R$                                                                       

ANEXO  I - A - MÃO DE OBRA

Total da remuneração

Total de Benefícios mensais diários

Total de Insumos Diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS

Nº de meses de execução contratual

Data da apresentação da proposta 01/07/2022
Município/UF ALAGOAS
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2021/2022

15/09/2022 a 03/11/2022
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR
Técnico em Informática – 8 horas

Data base da categoria
Categoria profissional ( vinculada à execução contratual) SEAC/SINDPD - AL000159/2021

01/01/2021

QUANTIDADE 23

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caractetríticas distintas) Técnico em Informática – 8 horas
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4.2 13º SALÁRIO % Valor (R$)
A 8,33% 274,79R$                    

8,33% 274,79R$             
% Valor (R$)

B 2,98% 98,37R$                      
11,32% 373,16R$             

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE Valor (R$)
A Afastamento Maternidade/paternidade 0,00% -R$                          

% Valor (R$)
B 0,00% -R$                          

0,00% -R$                 
SUBMÓDULO 4.4 - Rescisão
4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,00% -R$                          
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,00% -R$                          
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,00% 65,95R$                      
D Aviso prévio trabalhado 1,94% 63,97R$                      

129,92R$             
% Valor (R$)

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,69% 22,90R$                      
F 0,00% -R$                          

4,63% 152,82R$             
SUBMÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 % Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias 11,11% 366,38R$                    
B Ausência por doença 1,39% 45,79R$                      
C Licença paternidade 0,63% 20,60R$                      
D Ausências legais 0,56% 18,31R$                       
E Ausência por acidente de trabalho 0,06% 2,03R$                        
F Outros 0,00% -R$                          

453,11R$             
% Valor (R$)

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,92% 162,22R$                     
18,66% 615,37R$             

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % Valor (R$)

4.1 Encargos Previdênciários e FGTS 35,80% 1.180,51R$                   
4.2 13º Salário 11,32% 373,17R$                     
4.3 Afastamento Maternidade 0,00% -R$                          
4.4 Custo de Rescisão 4,63% 152,82R$                     
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 18,66% 615,38R$                     
4.6 Outros (Especificar) 0,00% -R$                          

70,41% 2.321,87R$          
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % Valor (R$)
A Custos Indiretos 3,00% 216,73R$                     
B Lucro 3,00% 223,23R$                    
C Tributos 0,9135 8.390,10R$          

Tributos Federais (PIS/CPP) 0,65% 54,54R$                      
Tributos Federais (CONFINS) 3,00% 251,70R$                     

C.2 Tributos Estaduais 0,00% -R$                          
C.3 Tributos Municipais (ISS) 5,00% 419,51R$                     

14,65% 1.165,71R$          

Valor (R$)
A Módulo 1_ Composição da Remuneração 3.297,50R$                 
B Módulo 2_ Benefícios Mensais Diários 455,40R$                    
C Módulo 3_ Insumos Diversos (uniformes, equipamentos e outros) 1.149,62R$                  

TOTAL

TOTAL

C.1

TOTAL
Anexo III - B - Quadro-Resumo do Custo por Empregado

Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL

SUBTOTAL

Multa FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

13º Salário
Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário
TOTAL

SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade

SUBTOTAL

mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
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D Módulo 4_ Encargos Sociais e Trabalhistas 2.321,87R$                  
7.224,40R$          

E Módulo 5_ Custos Indiretos, tributos e lucro 1.165,71R$                   
8.390,10R$          

Anexo III - D - Quadro Demonstrativo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor (R$)

A 8.390,10R$          
B 192.972,40R$       
C 315.188,26R$       

Qtde. Unitário Total
1 1.300,00R$    1.300,00R$                  
1 1.664,99R$    1.664,99R$                  

25 450,00R$      11.250,00R$                
5 33,50R$        167,50R$                     
1 23,00R$        23,00R$                      

23
14.405,49R$                

2.110,40R$                  
718,08R$             

Qtde. Unitário Total
1 1.300,00R$    1.300,00R$                  

1.300,00R$                  

Qtde. Unitário Total
1 524,99R$      524,99R$                    
4 15,00R$         60,00R$                      
4 15,00R$         60,00R$                      

30 12,00R$         360,00R$                    
1 300,00R$      300,00R$                    
1 160,00R$       160,00R$                     
1 50,00R$        50,00R$                      
1 150,00R$       150,00R$                     

1.664,99R$                  

Qtde. Unitário Total
25 18,00R$         450,00R$                    

450,00R$                    

Qtde. Unitário Total
5 6,70R$          33,50R$                      

33,50R$                      

Qtde. Unitário Total
1 23,00R$        23,00R$                      

23,00R$                      

Qtde. Unitário Total
23 12,50R$         287,50R$                    
30 7,25R$          217,50R$                     
30 4,20R$          126,00R$                     
1 14,99R$         14,99R$                       

645,99R$                    
4.835,56R$                 
210,24R$             CUSTO POR POSTO (23 POSTOS) 

TOTAL DO TREINAMENTO
Total

Total

Total

Total

Total

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Quadro Branco e Canetas, Apagadores
Sistema de Som Ambiente
Carteiras e Cadeiras
Mesas para apoio das urnas eletrônicas
Mesas computadores
Sala de Treinamentos 30 Pessoas

Descrição

Auxiliar de RH

6. Alunos

2. Ambientes do treinamento

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser
Flip-Charts, cartolinas e Canetas

Descrição

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió

Descrição

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção

Manuais
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis
Garrafa Água

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió

4. Transporte municipal

3. Transporte intermunicipal

5. Refeição

Subtotal (A+B+C+D)

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE TREINAMENTO
Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento

Total

VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA
VALOR MENSAL DO SERVIÇO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL x MESES DE CONTRATO) 

Descrição

6. Alunos
5. Refeição
4. Transporte municipal
3. Transporte intermunicipal
2. Ambientes do treinamento
1. Gestão do treinamento

Sub Total
Imposto

Custo por posto
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Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 2 40,00R$        80,00R$                      
Und 1 7,00R$          7,00R$                        

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 1 6,15R$           6,15R$                         
Und 1 1,25R$           1,25R$                         
pct 1 6,39R$          6,39R$                        

Und 245 1,35R$           330,75R$                    
Máscara cirúrgica tripla elástica para agir como uma barreira 
física à propagação de bactérias; 100% polipropileno

Camiseta 
Descrição dos uniformes:

Crachá
Descrição dos materiais:

Álcool em gel 70° INPM

Sacos de lixo de 20L, pct com 50 und
Marcador permanente
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 05/07/2022 18:16:05 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 41.610.719/0001-21 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM 

REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 

RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

41.610.719/0001-21, estabelecida na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 155, Letra A, 

Chã do Pilar/AL, vem respeitosamente, por meio do seu representante legal, infra 

assinado, apresentar,  DECLARAÇÃO, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, 

Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 

229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 

inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou 

de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de 

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

administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) 

a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, se o documento é particular. 

 

 

 

Maceió, 05 de julho de 2022. 

 

Declaração  (1099894)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 715



73989312472Usuário:

06/07/2022 14:47:36Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente41610719
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
À COMAP
 
Trata-se de procedimento para contratação de

empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de
votação, conforme Termo de Referência 0981370.

 
Foram realizados os pregões 15/2022 (1026313) e

45/2022 (1082831), ambos não obtiveram êxito, conforme
informações 1048451 e 1095618, respectivamente.

 
O valor atualmente estimado para contratação é de

R$ 270.574,07 (duzentos e setenta mil quinhentos e setenta e
quatro reais e sete centavos), sendo R$ 119.052,60 (cento e
dezenove mil, cinquenta e dois reais e sessenta centavos),
para o 1º turno de eleição, e R$ 151.521,47 (cento e
cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta
e sete centavos) , conforme expediente SPPAC (1054745).

 
Os autos vieram para instrução, considerando a

hipóteses de contratação direta, diante do segundo malogro
do certame, conforme já apontado no Despacho
GSAD 1095705, por se tratar de contratação sensível ao
planejamento das eleições, que depende, inclusive, de
cronograma de treinamentos, de tal forma que novo
fracasso/deserção na realização de um terceiro Pregão poderá
vir a comprometer as ações de apoio a cargo da STI, conforme
Despacho 1097270.
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Esta unidade encaminhou comunicação à empresa

WFS que foi a única que apresentou proposta na fase de
cotação de preços (1068834). Contudo, a empresa
permaneceu silente. Foram recebidas duas novas propostas:
a) Empresa Riserv, no valor de R$ 269.769,81 (duzentos e
sessenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e
oitenta e um centavos), mesmo valor da apresentada pelo
WFS - 1099822 e b) Empresa Inove, no valor de R$
321.620,67 (trezentos e vinte e um mil seiscentos e vinte reais
e sessenta e sete centavos), acima do critério de
aceitabilidade.

 
Foram juntadas as seguintes documentações da

Empresa RISERV: a) Certidão Relativas a Tributos Federais e
Dívida Ativa da União; b) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas; c) Certificado de Regularidade do FGTS; d)
Certidão Negativa Estadual; e) Certidão Negativa Municipal -
1099822; f) Consulta Consolidada TCU - 1099875; g)
Declaração de Nepotismo - 1099894; h) CADIN -  1099936;  i)
Balanços patrimoniais e outros documentos contábeis -
1100013 e j) Atestado de Capacidade Técnica - 1102054. Os
documentos pessoais do único sócio foram juntados no
evento 1100422.

 
Assim, neste momento, está pendente a

análise à qualificação econômico-financeira  do Edital
45/2022, item 9.10.4, letra "a"  (apresentação de capital social
de no mínimo 10% do valor da contratação) e  "c" (Balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, bem como as planilhas custo e formação de preços ora
apresentadas, pela SPPAC. Tão logo seja atestada que a
Empresa Riserv atendeu às exigências editalícias, esta
unidade entende pela possibilidade de contratação direta.

 
Uma vez demonstrada a impossibilidade de

realização de novo certame e caso fique comprovada a
regularidade da qualificação econômico-financeira da empresa
pela SPPAC,  esta unidade finaliza pela possibilidade de
contratação direta da empresa RISERV
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TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME
41.610.719/0001-21, uma vez que a potencial
contratada atende às condições do Edital 45/2022
(1082831), no montante de R$ 269.769,81 (duzentos e
sessenta e nove mil setecentos e sessenta e nove reais e
oitenta e um centavos), com fulcro no artigo 24, V, da
Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 08/07/2022, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099939 e o código CRC EF98F62B.

0004573-45.2021.6.02.8000 1099939v1
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

41.610.719/0001-21

16/04/2021 a 31/12/2021

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Versão: 9.0.4SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIÁRIO  1

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

BF.6B.62.1E.E5.26.A2.7F.C1.DF.C0.44.49.8E.D9.CF.77.2B.53.43

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

contabilista 02979166456 WAGNER DE ARAUJO
SILVA:02979166456

761883063800462066
46833909399

22/09/2021 a
22/09/2022 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 41610719000121

RISERV
TERCERIZACAO DE

SERVICOS
EIRELI:41610719000121

587019515566408805
33603933221

23/11/2021 a
23/11/2022 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

BF.6B.62.1E.E5.26.A2.7F.C1.DF.C0.44.
49.8E.D9.CF.77.2B.53.43-5 em às08/07/2022 08:28:11

F3.D0.55.2D.D8.09.14.C6
0F.AA.70.F3.41.04.B5.EC

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma
de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Demonstrativo Contábeis (1100013)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 720



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI

16/04/2021 a 31/12/2021 41.610.719/0001-21

16 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 39.930,94R$ (0,00)

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 39.930,94R$ 0,00

      (-) DEDUÇÕES R$ (2.395,84)R$ (0,00)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (2.395,84)R$ (0,00)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 37.535,10R$ (0,00)

   LUCRO BRUTO R$ 37.535,10R$ (0,00)

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (5.340,00)R$ (0,00)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (5.340,00)R$ (0,00)

          (-) ENERGIA ELÉTRICA R$ (1.565,00)R$ (0,00)

          (-) ÁGUA E ESGOTO R$ (685,00)R$ (0,00)

          (-) TELEFONE R$ (220,00)R$ (0,00)

          (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (560,00)R$ (0,00)

          (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL R$ (1.110,00)R$ (0,00)

          (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS R$ (1.200,00)R$ (0,00)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 32.195,10R$ (0,00)

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 32.195,10R$ (0,00)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 32.195,10R$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BF.6B.62.1E.E5.26.A2.7F.C1.DF.C0.44.49.8E.D9.CF.77.2B.53.43-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.
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Empresa:    RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI                         Página:           0001 

C.N.P.J.:   41.610.719/0001-21                                             Número livro:     0001 

Período:    16/04/2021 - 31/12/2021                                        Emissão:    08/07/2022 

                                                                           Hora:         08:01:02 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Índice de Liquidez Geral 

 

                  Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 

 I.L.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 

                  334.590,94 + 0,00 

 I.L.G. =       -------------------------------------------------------     =             139,65 

                  2.395,84 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Liquidez Corrente 

 

                  Ativo Circulante 

 I.L.C. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante 

 

                  334.590,94 

 I.L.C. =       -------------------------------------------------------     =             139,65 

                  2.395,84 

 

========================================================================================== 

 Índice de Liquidez Seca 

 

                  Ativo Circulante - Estoque 

 I.L.S. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante 

 

                  334.590,94 - 0,00 

 I.L.S. =       -------------------------------------------------------     =             139,65 

                  2.395,84 

 

========================================================================================== 

 Índice de Solvência Geral 

 

                  Ativo 

 I.S.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 

                  334.590,94 

 I.S.G. =       -------------------------------------------------------     =             139,65 

                  2.395,84 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Capital de Terceiros 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 I.C.T. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  2.395,84 + 0,00 

 I.C.T. =       -------------------------------------------------------     =                0,01 

                  332.195,10 

 

========================================================================================== 
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Empresa:    RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI                         Página:           0002 

C.N.P.J.:   41.610.719/0001-21                                             Número livro:     0001 

Período:    16/04/2021 - 31/12/2021                                        Emissão:    08/07/2022 

                                                                           Hora:         08:01:02 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Índice de Endividamento Geral 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 I.E.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Total 

 

                  2.395,84 + 0,00 

 I.E.G. =       -------------------------------------------------------     =                0,01 

                  334.590,94 

 

========================================================================================== 

 Índice de Endividamento Corrente 

 

                  Passivo Circulante 

 I.E.C. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 

 

                  2.395,84 

 I.E.C. =       -------------------------------------------------------     =                0,01 

                  332.195,10 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Dívida a Curto Prazo 

 

                  Passivo Circulante 

 I.D.C.P. =     ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Não-Circulante 

 

                  2.395,84 

 I.D.C.P. =     -------------------------------------------------------     =                0,00 

                  0,00 

 

========================================================================================== 

 Grau de Endividamento 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 G.E. =         ------------------------------------------------------- 

                  Ativo 

 

                  2.395,84 + 0,00 

 G.E. =         -------------------------------------------------------     =                0,01 

                  334.590,94 

 

========================================================================================== 

 Margem Operacional 

 

                  Lucro/Prejuízo Operacional 

 M.O. =         ------------------------------------------------------- 

                  Receitas de Vendas 

 

                  0,00 

 M.O. =         -------------------------------------------------------     =                0,00 

                  39.930,94 

 

========================================================================================== 
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Empresa:    RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI                          Página:           0003 

C.N.P.J.:   41.610.719/0001-21                                              Número livro:     0001 

Período:    16/04/2021 - 31/12/2021                                         Emissão:    08/07/2022 

                                                                            Hora:         08:01:02 

 

                          C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                                Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Rentabilidade do Ativo 

 

                  Lucro/Prejuízo do Exercício 

 R.A. =         ------------------------------------------------------- 

                  Ativo 

 

                  0,00 

 R.A. =         -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  334.590,94 

 

========================================================================================== 

 Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

 

                  Lucro Líquido 

 R.P.L. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  0,00 

 R.P.L. =       -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  332.195,10 

 

========================================================================================== 

 Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total 

 

                  Patrimônio Líquido 

 I.C.P. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Total 

 

                  332.195,10 

 I.C.P. =       -------------------------------------------------------      =               0,99 

                  334.590,94 

 

========================================================================================== 

 Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

                  Ativo Não-Circulante 

 I.I.P.L. =     ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  0,00 

 I.I.P.L. =     -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  332.195,10 

 

========================================================================================== 

 Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio 

 

                  Resultado Operacional 

 R.P.L.M. =     ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido Médio 

 

                  0,00 

 R.P.L.M. =     -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  166.097,55 

 

========================================================================================== 
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Empresa:    RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI                         Página:           0004 

C.N.P.J.:   41.610.719/0001-21                                             Número livro:     0001 

Período:    16/04/2021 - 31/12/2021                                        Emissão:    08/07/2022 

                                                                           Hora:         08:01:03 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Prazo Médio de Recebimento 

 

                  Duplicatas a Receber x 365 

 P.M.R. =       ------------------------------------------------------- 

                  Venda Líquida 

 

                  39.930,94 x 365 

 P.M.R. =       -------------------------------------------------------     =             388,30 

                  37.535,10 

 

========================================================================================== 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI

16/04/2021 a 31/12/2021 41.610.719/0001-21

16 de Abril de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 334.590,94R$ 0,00

 ATIVO CIRCULANTE R$ 334.590,94R$ 0,00

  DISPONÍVEL R$ 294.660,00R$ 0,00

   CAIXA R$ 294.660,00R$ 0,00

    CAIXA GERAL R$ 294.660,00R$ 0,00

  CLIENTES R$ 39.930,94R$ 0,00

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 39.930,94R$ 0,00

    CLIENTES DIVERSOS R$ 39.930,94R$ 0,00

PASSIVO R$ 334.590,94R$ 0,00

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 2.395,84R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 2.395,84R$ 0,00

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 2.395,84R$ 0,00

    SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 2.395,84R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 332.195,10R$ 0,00

  CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00R$ 0,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 300.000,00R$ 0,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 300.000,00R$ 0,00

   (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 0,00R$ 0,00

    CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 0,00R$ 0,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 32.195,10R$ 0,00

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 32.195,10R$ 0,00

    LUCROS ACUMULADOS R$ 32.195,10R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
BF.6B.62.1E.E5.26.A2.7F.C1.DF.C0.44.49.8E.D9.CF.77.2B.53.43-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Demonstrativo Contábeis (1100013)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 727



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

RICARDO DA SILVA GOMES

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

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

Emitida às 14:27:33 do dia 06/07/2022

Código de controle da certidão: 1FF6-3F9D-1109-4429

Certidão fornecida para o CPF: 052.849.094-02

Válida até 04/09/2022

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

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

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: RICARDO DA SILVA GOMES
CPF: 052.849.094-02
Certidão nº: 21238341/2022
Expedição: 06/07/2022, às 14:24:19
Validade: 02/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que RICARDO DA SILVA GOMES, inscrito(a) no CPF sob o nº
052.849.094-02, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

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

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

 
Nome: RICARDO DA SILVA GOMES
CPF: 052.849.094-02 

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:22:43 do dia 06/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/01/2023.
Código de controle da certidão: C589.B5E1.DCB8.F6BA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0945547/22-60

Contribuinte
RICARDO DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ
052.849.094-02

Endereço
RUA SERAFIM COSTA, 8  - QD O CASA A, BAIRRO GRUTA DE LOURDES GRUTA DE LOURDES, MACEIO - 
CEP: 57.052-486

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

MACEIÓ (MCZ), 05 de Julho de 2022

Válida até: 03/10/2022

Código de autenticidade: 9FA54B96C1F83144
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/07/2022 às 19:48) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 052.849.094-02.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62C4.BFA2.650F.9282 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 05/07/2022 as 19:48:02 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n - Centro - Maceió - AL - CEP 57020-190 

Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ: 08.629.503/0001-32 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

O Estado de Alagoas, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, inscrita 

no CNPJ sob o nº 08.626.503/0001-32 e com sede na Praça Marechal Floriano Peixoto, 

s/n, Centro, Maceió, Alagoas, atesta para os devidos fins que a empresa RISERV 

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

41.610.719/0001-21 e estabelecida na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 155, Letra “A”, 

CEP: 57.150-000, no Bairro Chã do Pilar/AL, através da execução do Contrato Direto n.º 

01/2021, tendo por objeto a contratação dos serviços de apoio administrativo, destinados 

a SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, com vigência de 180 (cento 

e oitenta) dias, contados da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado, do 

dia 13/12/2021 a 10/06/2022, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, 

conforme instrução do Processo Administrativo nº E:02600.0000000984/2021, com 

fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993 e na proposta nele vencedora, 

nas quantidades dos postos de serviços abaixo especificados: 

 
ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE. 

01 

Serviços de motorista de veículo, diurno (nível IX). 

Complementar: Motorista de veículo de Carga Leve (até 4tn. 

ou 16 passageiros). (CBO 782305) 

 

UND 01 

01 

Prestação de serviços de apoio administrativo 

Complementar: Assistente administrativo II, (nível VI) 

jornada de segundas às sextas-feiras, por 8 horas diárias, no 

intervalo de horário entre 7h e 18h, e aos sábados, quando 

necessário, por 04 horas, que tenha concluído o Ensino 

Médio. (CBO 410105) 

UND 08 

03 

Auxiliar de Serviços Técnicos 

Complementar: Serviços técnico administrativo (nível XII), 

jornada de segundas às sextas-feiras, por 8 horas diárias, no 

intervalo de horário entre 7h e 18h, e aos sábados, quando 

necessário, por 04 horas, com formação técnica de nível 

médio. (CBO 371) 

 

UND 05 

 

Atestamos que todos os serviços foram executados satisfatoriamente, não 

existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com 

as obrigações assumidas. 
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ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

Praça Marechal Floriano Peixoto, s/n - Centro - Maceió - AL - CEP 57020-190 

Fone: (82) 3315-6551 - CNPJ: 08.629.503/0001-32 

 

 

Maceió/AL, 07 de julho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Janinne Miranda Carvalho 

Superintendência Administrativa 

Secretaria de Estado da Cultura 
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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 julho de 2022.
À SPPAC, 
Solicitando a análise da qualificação econômica

financeira da empresa, conforme consta do Despacho
SEIC 1099939.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 08/07/2022, às 10:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102110 e o código CRC 61B7B06A.

0004573-45.2021.6.02.8000 1102110v1
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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 julho de 2022.
À COMAP (c/c COFIN)
 
Senhora Coordenadora,
 
Consoante solicitação dessa Coordenadoria, constante do

evento 1102110, passamos a analisar o que requestado.
 
Considerando-se o que prescrito no item 9.10.4 do

edital, com relação à qualificação econômico-financeira, letra "a" 
(apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor da
contratação) e  "c" (Balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta que tenham
minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG,
Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um)), 
a empresa atendeu às exigências editalícias.

 
Inicialmente, as demonstrações contábeis foram

analisadas quanto à sua validade e apresentação legal, concluindo-
se pela sua regularidade, pois encontram-se  autenticadas pelo
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, na forma do Decreto
Federal nº 9.555/2018, referem-se ao último exercício financeiro e
estão devidamente assinadas por profissional habilitado e pelo
responsável legal da pessoa jurídica interessada.

 
Para a primeira exigência, o capital da empresa é de R$

300.000,00, o que representa 110,87% do valor previsto para a
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contratação (r$ 300.000,00/270.274,07), atendendo-se aos
ditames editalícios.

 
Quanto à segunda exigência, o balanço patrimonial

apresentado observou os requisitos legais exigíveis quanto à forma  e
prazo. Quanto aos indicadores apresentados em citado demonstrativo
contábil, destacam-se os correspondentes a 139,65; 139,65 e
139,65, respectivamente para o índice de liquidez geral,
corrente e solvência geral, também com atendimento de tal
exigência editalícia.

 
Quanto à formação de preços, apesar de essa

Coordenadoria não ter solicitado a análise, registramos que  a
empresa atendeu as exigências editalícias, entreanto, há erro já
detectado na confecção da PLANILHA, exatamente igual ao valor
destacado pela empresa W.FS, já registrado por essa Seção no
evento 1096979, que entendemos deva ser corrigido.

 
Ao final, e se inclinando a Administração pela
contratação direta com o fornecedor, que
solicite o ajuste de sua planilha de custos de
treinamento, pois seu resumo está equivocado,
apesar de não ter interferido nos preços finais,
como já apontado pela SEIC.
 

Ademais, sugerimos, ainda,  a negociação direta com o
fornecedor, para baixar seus preços, vez que vários itens dos preços
cotados podem ser negociados, alertando-se que cada empresa tem
sua estrutura de custos e que a empresa interessada apresentou seus
preços ipsis literis ao da W.F.S.

 
Como alerta, noticiamos que, pela documentação

apresentada, a empresa tem pouco tempo de constituída e o atestado
que ela apresentou é de uma contratação direta, emergencial.

 
Assim, devolvemos os autos a Vossa Senhoria, para as

demais providências de sua competência.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 08/07/2022, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102199 e o código CRC 95DCED29.

0004573-45.2021.6.02.8000 1102199v1

Despacho SPPAC 1102199         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 738



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

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
À SEIC,
Para ciência do Despacho SPPAC 1102199 e

providências cabíveis.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 11/07/2022, às 13:35, 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
1102626 e o código CRC 5C31E313.

0004573-45.2021.6.02.8000 1102626v1
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E-mail - 1102704

Data de Envio: 
  11/07/2022 14:38:35

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

Para:
    riservterceirizacao@gmail.com

Assunto: 
  TRE-AL: contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,

Mensagem: 
  Prezados(as),

Para fins de continuidade na contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para atuação em Apoio
de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, por ocasião das
Eleições 2022, conforme proposta anexa, solicitamos:

- correção na planilha de treinamento, onde os quantitativos foram multiplicados na memória de cálculo e,
ainda, em sua planilha resumo, sem, contudo, repercurtir no valor final;
- manifestação acerca da possibilidade de redução do valor ofertado.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Proposta_1099822_PROPOSTA_TRE.AL.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
À COINF,
 
Encaminhamos documentação apresentada pela

empresa Riserv Terceirização de Serviços Eiteli, 1102054,
para análise do atendimento dos critérios de qualificação
técnica constantes do Edital - 1082831.

 
Atenciosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/07/2022, 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
1102705 e o código CRC DA0CD8A5.

0004573-45.2021.6.02.8000 1102705v1
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Serviços de Técnico em Informática Maceió/AL 5 7.181,10R$                                                           35.905,48R$                                       58.645,61R$                           
Serviços de Técnico em Informática Arapiraca/AL 4 7.181,10R$                                                           28.724,38R$                                       46.916,49R$                           
Serviços de Técnico em Informática Palmeira dos Índios/AL 2 7.181,10R$                                                           14.362,19R$                                       23.458,24R$                           
Serviços de Técnico em Informática Delmiro Gouveia/AL 2 7.181,10R$                                                           14.362,19R$                                       23.458,24R$                           
Serviços de Técnico em Informática União dos Palmares/AL 2 7.181,10R$                                                           14.362,19R$                                       23.458,24R$                           
Serviços de Técnico em Informática Penedo/AL 2 7.181,10R$                                                           14.362,19R$                                       23.458,24R$                           
Serviços de Técnico em Informática Porto Calvo/AL 2 7.181,10R$                                                           14.362,19R$                                       23.458,24R$                           
Serviços de Técnico em Informática São Miguel dos Campos/AL 2 7.181,10R$                                                           14.362,19R$                                       23.458,24R$                           
Serviços de Técnico em Informática Santana do Ipanema/AL 2 7.181,10R$                                                           14.362,19R$                                       23.458,24R$                           

23
9

Operção: 003

PARA: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Riserv Terceirização de Serviços
CNPJ 41.610.719/0001-21

269.769,81R$                                                                                          

Pilar - Aalgoas  01 de julho de 2022

VALOR MENSAL/POSTO DE 
SERVIÇO

VALOR TOTAL              (15/09 
a 03/11)(A)

1
2
3

TIPO DO SERVIÇO
Município/UF

Ricardo da Silva Gomes
Sócio Administrador

8 H Diárias
4
5
6
7
8

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1020
Conta Poupança: 3509-9

________________________________________

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS VALOR TOTAL DO SERVIÇO

QTDE DE POSTOS CARGO HORARIA VALOR UNITÁRIO MENSAL DO EMPREGADO.

QUADRO DE RESUMO

Processo Administrativo n.° 0004573-45.2021.6.02.8000
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

O objeto contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI
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A
B
C
D

1
2
3
4

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Valor (R$)
A Salário 3.297,50R$              
B Adicional periculosidade -R$                        
C Adicional insalubridade -R$                        
D Adicional noturno -R$                        
E Adicional Hora Extra §2º Cláusula 20ª CCT/2019 -R$                        
F Feriado em dobro diurno (Conf. Súmula 444 e Cláusula 26 CT) -R$                        
G Intervalo intrajornada (15 horas) -R$                        
H DSR - 20% Hora Extra 12 x 36 (((Remuneração)/220*1,6)*15)*20% -R$                        

3.297,50R$              
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS Valor (R$)
A Transporte (R$ 6,70 x 22)-Sálario x 6% 50,45-R$                    
B Auxilio-alimetação (Vales, Cesta Básica etc) (R$ 23,00 x 22)*90% 455,40R$                  
C Assistência médica e familiar -R$                        
D Auxílio creche -R$                        
E Seguro de vida -R$                        
F Exames admissionais, demissionais, periódicos (PCMSO/PPRA) -R$                        

455,40R$                 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$)
A Uniformes (CAMISA e CRACHA) / 2 MESES 37,50R$                    
B Álcool em gel 70° INPM 5,80R$                      
C Máscaras Descartáveis 107,80R$                  
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) 9,00R$                      
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 189,14R$                  

349,24R$                 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % Valor R$
A INSS 20,00% 659,50R$                  
B SESI ou SESC 1,50% 49,46R$                    
C SENAI ou SENAC 1,00% 32,97R$                    
D INCRA 0,20% 6,59R$                      
E Salário educação 2,50% 82,43R$                    
F FGTS 8,00% 263,80R$                  
G Seguro Acidente de Trabalho (RAT 2% FAP 1%) 2,00% 65,95R$                    
H SEBRAE 0,60% 19,78R$                    

Salário normativo da categoria profissional 3.297,50R$                                                                        

ANEXO  I - A - MÃO DE OBRA

Total da remuneração

Total de Benefícios mensais diários

Total de Insumos Diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS

Nº de meses de execução contratual

Data da apresentação da proposta 01/07/2022
Município/UF ALAGOAS
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2021/2022

(15/09/2022 a 03/11/2022)
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR
Técnico em Informática – 8 horas

Data base da categoria
Categoria profissional ( vinculada à execução contratual) SEAC/SINDPD - AL000159/2021

01/01/2021

QUANTIDADE 23

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caractetríticas distintas) Técnico em Informática – 8 horas
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35,80% 1.180,50R$              

4.2 13º SALÁRIO % Valor (R$)
A 8,33% 274,79R$                  

8,33% 274,79R$                 
% Valor (R$)

B 2,98% 98,37R$                    
11,32% 373,16R$                 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE Valor (R$)
A Afastamento Maternidade/paternidade 0,00% -R$                        

% Valor (R$)
B 0,00% -R$                        

0,00% -R$                        
SUBMÓDULO 4.4 - Rescisão

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,00% -R$                        
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,00% -R$                        
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,00% 65,95R$                    
D Aviso prévio trabalhado 0,16% 5,33R$                      

71,28R$                    
% Valor (R$)

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,06% 1,90R$                      
F 0,00% -R$                        

2,22% 73,18R$                    
SUBMÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 % Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias 11,11% 366,38R$                  
B Ausência por doença 0,83% 27,47R$                    
C Licença paternidade 0,63% 20,60R$                    
D Ausências legais 0,28% 9,15R$                      
E Ausência por acidente de trabalho 0,02% 0,65R$                      
F Outros 0,00% -R$                        

424,25R$                 
% Valor (R$)

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,61% 151,89R$                  
17,47% 576,19R$                 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % Valor (R$)

4.1 Encargos Previdênciários e FGTS 35,80% 1.180,51R$              
4.2 13º Salário 11,32% 373,17R$                  
4.3 Afastamento Maternidade 0,00% -R$                        
4.4 Custo de Rescisão 2,22% 73,19R$                    
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 17,47% 576,19R$                  
4.6 Outros (Especificar) 0,00% -R$                        

66,81% 2.203,06R$              
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % Valor (R$)
A Custos Indiretos 2,0% 126,10R$                  
B Lucro 2,0% 128,63R$                  
C Tributos 0,9135 7.181,10R$              

Tributos Federais (PIS/CPP) 0,65% 46,68R$                    
Tributos Federais (CONFINS) 3,00% 215,43R$                  

C.2 Tributos Estaduais 0,00% -R$                        
C.3 Tributos Municipais (ISS) 5,00% 359,05R$                  

12,65% 875,89R$                 

Valor (R$)

TOTAL

TOTAL

C.1

TOTAL
Anexo III - B - Quadro-Resumo do Custo por Empregado

Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL

SUBTOTAL

Multa FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL
SUBMÓDULO 4.2 - 13º Salário

13º Salário
Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário
TOTAL

SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade

SUBTOTAL

mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)
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A Módulo 1_ Composição da Remuneração 3.297,50R$              
B Módulo 2_ Benefícios Mensais Diários 455,40R$                  
C Módulo 3_ Insumos Diversos (uniformes, equipamentos e outros) 349,24R$                  
D Módulo 4_ Encargos Sociais e Trabalhistas 2.203,06R$              

6.305,20R$              
E Módulo 5_ Custos Indiretos, tributos e lucro 875,89R$                  

7.181,10R$              

Anexo III - D - Quadro Demonstrativo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor (R$)

A 7.181,10R$              
B 165.165,19R$          
C 269.769,81R$          

Qtde. Unitário Total
1 1.296,21R$    1.296,21R$              
1 1.470,99R$    1.470,99R$              

25 16,49R$         412,25R$                  
5 7,30R$            36,50R$                    
1 23,00R$         23,00R$                    

23 27,08R$         622,85R$                  
3.861,80R$              

488,52R$                  
189,14R$                  

Qtde. Unitário Total
1 1.296,21R$    1.296,21R$              

1.296,21R$              

Qtde. Unitário Total
1 524,99R$       524,99R$                  
4 12,00R$         48,00R$                    
4 12,00R$         48,00R$                    

30 8,00R$            240,00R$                  
1 200,00R$       200,00R$                  
1 120,00R$       120,00R$                  
1 140,00R$       140,00R$                  
1 150,00R$       150,00R$                  

1.470,99R$              

Qtde. Unitário Total
25 16,49R$         412,25R$                  

412,25R$                  

Qtde. Unitário Total
5 7,30R$            36,50R$                    

36,50R$                    

Qtde. Unitário Total
1 23,00R$         23,00R$                    

23,00R$                    

Qtde. Unitário Total
23 12,00R$         276,00R$                  
30 6,84R$            205,35R$                  

Total

Total

Total

Total

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Quadro Branco e Canetas, Apagadores
Sistema de Som Ambiente
Carteiras e Cadeiras
Mesas para apoio das urnas eletrônicas
Mesas computadores
Sala de Treinamentos 30 Pessoas

Descrição

Auxiliar de RH

6. Alunos

2. Ambientes do treinamento

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser
Flip-Charts, cartolinas e Canetas

Descrição

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió

Descrição

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção

Manuais
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió

4. Transporte municipal

3. Transporte intermunicipal

5. Refeição

Subtotal (A+B+C+D)

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE TREINAMENTO
Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento

Total

VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA
VALOR MENSAL DO SERVIÇO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL x MESES DE CONTRATO) 

Descrição

6. Alunos
5. Refeição
4. Transporte municipal
3. Transporte intermunicipal
2. Ambientes do treinamento
1. Gestão do treinamento

Sub Total
Total

Custo por posto (23 POSTOS)
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30 4,25R$            127,50R$                  
1 14,00R$         14,00R$                    

622,85R$                  

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 2 35,00R$         70,00R$                    
Und 1 5,00R$            5,00R$                      

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 1 5,80R$            5,80R$                      
Und 1 1,50R$            1,50R$                      
pct 1 7,50R$            7,50R$                      

Und 245 0,44R$            107,80R$                  
Máscara cirúrgica tripla elástica para agir como uma barreira 
física à propagação de bactérias; 100% polipropileno

Camiseta 
Descrição dos uniformes:

Crachá
Descrição dos materiais:

Álcool em gel 70° INPM

Sacos de lixo de 20L, pct com 50 und
Marcador permanente

Total

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis
Garrafa Água
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
À SPPAC, 
 
Encaminhamos, para análise de

conformidade, planilha de formação de preço ajustada pela
empresa - 1102915 e 1102913, considerando o exposto no
Despacho SPPAC - 1102199.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/07/2022, às 16:44, 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
1102918 e o código CRC 337E272A.

0004573-45.2021.6.02.8000 1102918v1
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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 julho de 2022.
À SEIC,
 
Senhora Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 1102705, entendo,

smj, que o atestado de capacidade técnica apresentado pela
empresa, doc. 1102054, não contempla os requisitos de ordem
técnica do subitem 9.10.3 do Edital:

 
"9.10.3. Qualificação técnica: Deve ser fornecido o

mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a
licitante fornecido serviços compatíveis em características
com os objetos da presente licitação."

 
Os CBOs apresentados no atestado indicam que as

atribuições são diversas das exigidas no Edital.
 
Atenciosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Coordenador Substituto, em 12/07/2022, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

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

Despacho COINF 1103875         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 749



1103875 e o código CRC C6F6F5C1.

0004573-45.2021.6.02.8000 1103875v1
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E-mail - 1103975

Data de Envio: 
  13/07/2022 08:28:26

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

Para:
    riservterceirizacao@gmail.com

Assunto: 
   TRE-AL: contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,

Mensagem: 
  Prezados(as),

Apresentamos manifestação da unidade demandante acerca do Atestado de Capacidade Técnica
encminhado por Vossa Senhoria, anexo, registrando o não atendimento dos requisitos de ordem técnica
do subitem 9.10.3 do Edital, que também segue anexo.
Desta forma, solicitamos que nos seja encaminhdada documentação suplementar, solicitando, ainda, o
envio das documentações relacionadas à habilitação jurídica, nos termos do citado Edital.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
    Despacho_1103875.html
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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 SEIC (c/c COFIN)
 
Senhora Chefe,
 
Vieram os autos a esta Seção, para análise

conclusiva quanto à apresentação de proposta e planilha de
preços pela Licitante RISERV Terceirização de Serviços Eireli.

Apesar de entendermos que sua proposta é
compatível com os preços máximos fixados para o certame, há
necessidade de aperfeiçoamento da apresentação da referida
proposta de preços e planilha demonstrativa de sua
composição, na forma do edital do pregão nº 45/2022
(1095618), conforme passamos a expor abaixo:

a) Conforme exigências editalícias, a proposta de
preços deve ser apresentada por turno de votação,
separando-se os custos estimados para o primeiro e
segundo turnos, este ultimo se houver. Isto porque, não
havendo segundo turno, a Administração não promoverá
pagamento por serviços que não serão prestados. A certeza é
de ocorra o primeiro turno de votação, mas não podemos
prever se haverá ou não segundo turno. A empresa
englobou seu preço total, não os separando em sua
proposta;

b) Ajustes na Planilha Auxiliar de Treinamento - Ao
calcular seus custos com treinamento e os transferir para o
quadro resumo, o preço total estimado foi fixado em R$
3.861,80, que dividido pelo número de postos de serviços
(23), dá o valor individual de R$ 167,90 e NÃO R$ 189,14,
como a empresa destacou;

c) Transferência do custo individual de treinamento
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equivocado para a Planilha Principal - Como a empresa
calculou seu preço unitário por pessoa erronemente,
conforme explicitado na letra "b", também o transferiu
erroneamente para o módulo 3, letra "E" da planilha principal;

d) A empresa deixou de apresentar a planilha de
preços na forma do anexo IV do Edital (evento 1082831, fls
46/47), na qual há obrigatoriedade de apresentação dos
preços em homem/hora, posto que toda a atividade de
fiscalização e faturamento terá como base o custo unitário do
homem/hora e tal exigência também é parte integrante do
contrato, conforme anexo VI, claúsula terceira. A fim de
facilitar a compreensão, foi disponibilizada a planilha
constante do anexo VIII, como modelo de preenchimento
(vejam-se fls. 72/73 do edital).

Assim, há necessidade de que a empresa corrija os
equívocos detecados em sua planilha e apresente, além do
anexo III,  anexo IV devidamente preenchido, consoante
exposto acima.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 13/07/2022, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104631 e o código CRC A57FF996.

0004573-45.2021.6.02.8000 1104631v1
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E-mail - 1105124

Data de Envio: 
  14/07/2022 12:45:05

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

Para:
    inove.terceirizacao.servicos@gmail.com

Assunto: 
  Serviços de TI - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em atenção à proposta de preço encaminhada por Vossa Senhoria, anexa, no montante de R$
321.620,67, ressaltamos que, considerando que ela será formalizada por contratação direta, em virtude
de fracasso no Pregão Eletrônico nº 45/2022 (edital anexo), ela deverá ocorrer seguindo todas as
condições estabelecidas naquela licitação.
Desta forma, questionamos a possibilidade de redução da proposta ao limite máximo de R$ 270.574,07,
bem como, em caso positivo, solicitamos, com a maior brevidade possível, o envio de proposta atualizada
e todas as documentações habilitatórias relacionadas.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Proposta_1099849_PROPOSTA_INOVE.pdf
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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GOVERNO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 

 
   
 
 

PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 
Rua João Pessoa, 290, 4º andar – Centro  
Maceió - AL – CEP: 57020-480– Fone: (82) 3315-6818 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

O Estado de Alagoas, por intermédio da Perícia Oficial, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.898.581/0001-72 e com sede na Rua João Pessoa, nº 290, 4º andar, CEP 57.020-070, 
Centro, Maceió, Alagoas, atesta para os devidos fins que a empresa INOVE 
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.123.584/0001-16 e 
estabelecida na Avenida Manoel Alves da Silva, n.º 539, sala 09, Centro, Cajueiro/AL, 
através da execução do Contrato n.º POAL-35/2020 e suas alterações posteriores, proveniente 
do Edital do Pregão Eletrônico nº AMGESP-10.249/2019, que teve por vigência do contrato 
original de 10/12/2019 a 09/12/2020, prestou os serviços, com sessão de mão de obra, para 
executar atividades direcionadas à limpeza e conservação, nas dependências da Perícia Oficial 
de Alagoas e seus Institutos, compreendendo todos os equipamentos adequados à execução 
contratual, nas quantidades dos postos de serviços abaixo especificados. 

 
Grupo Item Descrição Município Qtde de Posto Qtde Empregados 

- 2 AGENTE DE LIMPEZA - IML Maceió/AL 17 17 

G1 
4 

AGENTE DE LIMPEZA - IML(12 x 36) - 
DIURNO 

Maceió/AL 2 4 

5 
AGENTE DE LIMPEZA - IML(12 x 36) - 
NOTURNO 

Maceió/AL 1 2 

G2 
6 

AGENTE DE LIMPEZA - IML(12 x 36) - 
DIURNO 

Arapiraca/AL 1 2 

7 
AGENTE DE LIMPEZA - IML(12 x 36) - 
NOTURNO 

Arapiraca/AL 1 2 

 
Atestamos que todos os serviços foram executado(s) satisfatoriamente, não existindo 

em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 
assumidas. Atualmente em execução através do 1º Termo Aditivo. 

 
 

Maceió/AL, 27 de maio de 2021. 
 
 
 

Diego José Cavalcanti M. Albuquerque 
Supervisor de Controle de Consumo Interno 

Gerência Executiva Administrativa 
Fiscal do Contrato 

Mat. 91-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIEGO JOSE CAVALCANTI 
MESQUITA 
ALBUQUERQUE:061808944
69

Assinado de forma digital por 
DIEGO JOSE CAVALCANTI 
MESQUITA 
ALBUQUERQUE:06180894469 
Dados: 2021.05.27 09:04:20 -03'00'
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GOVERNO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 

 
   
 
 

PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS 
Rua João Pessoa, 290, 4º andar – Centro  
Maceió - AL – CEP: 57020-480– Fone: (82) 3315-6818 

 

 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

O Estado de Alagoas, por intermédio da Perícia Oficial, inscrita no CNPJ sob o nº 
13.898.581/0001-72 e com sede na Rua João Pessoa, nº 290, 4º andar, CEP 57.020-070, 
Centro, Maceió, Alagoas, atesta para os devidos fins que a empresa INOVE 
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 31.123.584/0001-16 e 
estabelecida na Avenida Manoel Alves da Silva, n.º 539, sala 09, Centro, Cajueiro/AL, 
através da execução do Contrato Emergencial n.º POAL-13/2019, tendo por objeto a 
contratação emergencial dos serviços para a execução de atividades direcionadas à limpeza e 
conservação, destinados a PERÍCIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS e seus 
Institutos de Medicina Legal de Maceió e Arapiraca, Instituto de Criminalística e Instituto de 
Identificação, com vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, contado de 30 de julho de 2019, 
ou, até a data do início da vigência do contrato a ser firmado oriundo do processo licitatório 
destinado à contratação ordinária dos serviços pretendidos, nas condições estabelecidas no 
Termo de Referência e na proposta nele vencedora, conforme instrução do processo 
administrativo nº 02102-0000000213/2019, com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei nº 
8.666, de 1993 e na proposta nele vencedora, nas quantidades dos postos de serviços abaixo 
especificados. 

 

Item Descrição Carga Horaria 
Qtde. Empregados/ 

Postos 
Município 

1 Lavador de veículos 
44 horas 
semanais 

1 Maceió 

2 Agente de limpeza 
44 horas 
semanais 

12 Maceió 

3 Agente de limpeza - IML 
44 horas 
semanais 

7 Maceió 

4 Agente de limpeza - IML 
44 horas 
semanais 

4 Arapiraca 

5 Jardineiro - IML 
44 horas 
semanais 

2 Maceió 

26 postos de serviços 

 
Atestamos que todos os serviços foram executado(s) satisfatoriamente, não existindo 

em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações 
assumidas.  

Maceió/AL, 27 de maio de 2021. 
 
 

Diego José Cavalcanti M. Albuquerque 
Supervisor de Controle de Consumo Interno 

Gerência Executiva Administrativa 
Fiscal do Contrato 

Mat. 91-4 

DIEGO JOSE CAVALCANTI 
MESQUITA 
ALBUQUERQUE:06180894469

Assinado de forma digital por DIEGO 
JOSE CAVALCANTI MESQUITA 
ALBUQUERQUE:06180894469 
Dados: 2021.05.27 09:01:49 -03'00'
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

 

     

CONTRATO Nº 6/2021

TERMO DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 6/2021,
QUE FAZEM ENTRE SI
A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO
DA SUPERINTENDÊNCIA
FEDERAL DE
AGRICULTURA EM
ALAGOAS E A
EMPRESA INOVE
TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS EIRELI 

 

A União, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO EM
ALAGOAS – SFA/AL, por meio da, SEÇÃO DE AQUISIÇAO E SERVIÇOS – SAS/CAD/SFA/AL, sediado
na Avenida Fernandes Lima, nº 72, Edifício anexo, CEP 57.050-900, Maceió – AL., inscrito no CNPJ sob o nº 00.396.895/0022-50,
neste ato representado pelo Sr. José Edler Pereira Pitta, Superintendente-Substituto Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no Estado de Alagoas, nomeado pela Portaria nº 1.415 , de 10 de junho de 2016, publicada no DOU de 13 de junho de
2016, inscrito no CPF nº 111.214.164-20, portador da Carteira de Identidade nº 235522, expedida pelo Instituto de Identificação do
Estado de Alagoas, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa  INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS
EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 31.123.584/0001-16, sediado na Rua Eustáquio Toledo Machado, n° 539, Sala 06, Centro,
CEP 57.770-000, em Cajueiro/AL, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. Roger Marques da Silva,
portador(a) da Carteira de Identidade nº 45038399, expedida pela SSP/AL, e CPF nº 117.921.574-52 , tendo em vista o que consta no
Processo nº 21006.001330/2020-94  e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, , do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 26 de maio de 2017,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico  nº 01/2021, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de apoio administrativo, com disponibilização de
mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo
do Edital.

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora,
independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

ITEM
(SERVIÇO)

LOCAL DE
EXECUÇÃO

QUANTIDADE/

POSTOS
VALOR POR
UNIDADE

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

COPEIRA SFA-AL 1 2.597,08 2.597,08 31.165,00

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 03/01/2022 e encerramento
em 03/01/2023, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização
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formal da autoridade competente e seja observado o disposto no Anexo IX da IN SEGES/MP n.º 05/2017, atentando, em
especial, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;  

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido
prestados regularmente;  

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;  

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;  

2.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condições iniciais de habilitação.

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ 2.597,08 (dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e oito centavos), perfazendo o
valor total de R$ 31.165,00 (trinta e um mil, cento e sessenta e cinco reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da
União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Valor Estimado: R$ 474.061,56 (quatrocentos e setenta e quatro mil, sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos)

Rubrica: 339037-01

Fonte: 01000000000

Plano interno: OPERASFASS, IPOANIMALL, PCEANIMAIS, PNEFFA, FISCMEDD, VIGIAGROSS, INSPROVEG e
GERENDSV

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou
repactuação) são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo deste Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência, anexo do
Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a
disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo
do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados e precedidos de autorização da autoridade competente,
assegurando-se à CONTRATADA o direito ao contraditório, bem como à prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da
Lei nº 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.4.3. Indenizações e multas.

11.5. O não pagamento dos salários e das verbas trabalhistas, e o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e
para com o FGTS poderá dar ensejo à rescisão do contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e à aplicação das
penalidades cabíveis (art. 8º, inciso IV, do Decreto n.º 9.507, de 2018).

11.6. Quando da rescisão, o fiscal administrativo deverá verificar o pagamento pela CONTRATADA das verbas rescisórias ou
os documentos que comprovem que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que
ocorra a interrupção do contrato de trabalho (art. 64 a 66 da IN SEGES/MP n.º 05/2017).

11.7. Até que a CONTRATADA comprove o disposto no item anterior, a CONTRATANTE reterá:

11.7.1. a garantia contratual, prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigações de natureza
trabalhista e previdenciária pela CONTRATADA, que será executada para reembolso dos prejuízos sofridos pela
Administração, nos termos da legislação que rege a matéria; e 

11.7.2. os valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situação seja regularizada.

11.8. Na hipótese do subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no prazo de quinze
dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA que
tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.

11.9. O CONTRATANTE poderá ainda:

11.9.1.  nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada,
conforme legislação que rege a matéria; e

11.9.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do
inciso IV do art. 80 da Lei n.º 8.666, de 1993, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA
decorrentes do contrato.

11.10. O contrato poderá ser rescindido no caso de se constatar a ocorrência da vedação estabelecida no art. 5º do Decreto n.º
9.507, de 2018.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade
fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e
contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do
objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da
utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017,
caso aplicáveis.
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13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X
da IN/SEGES/MP nº 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei
nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no
prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1.  É  eleito o Foro da Justiça Federal , Seção Judiciaria de Alagoas para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

 

E assim, por estarem justas e acordadas sobre todas e cada uma das Cláusulas e condições aqui pactuadas, as partes
assinam o presente Instrumento, juntamente com as testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 

 

Maceió, 10 de dezembro de 2021

 

 

Pela Contratante:

 

José Edler Pereira Pi�a

Representante Legal da CONTRATANTE

 

 

Pela Contratada:                          

 

Roger Marques da Silva

Representante legal da CONTRATADA

 

 

Testemunhas:

1)

2)

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDLER PEREIRA PITTA, Superintendente Federal de Agricultura no Estado de
Alagoas - Subs�tuto (a), em 10/12/2021, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Roger Marques da Silva, Usuário Externo, em 16/12/2021, às 15:32, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18790882 e o código CRC E4EC6A4B.

Referência: Processo nº 21006.001330/2020-94  
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26/08/2021 Alvará de Licença

nfe.cajueiro.prefeitura.info/imprimir/alvara_contribuinte.php?cdgalv=MTIxMA== 1/1

Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de CAJUEIRO
Secretaria Municipal de Finanças

Alvará de Licença

Autentique este alvará
em:
nfe.cajueiro.prefeitura.info

NÚMERO DO ALVARÁ DATA DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO COD.VERIFICAÇÃO

288/2021 26/08/2021 31/12/2021 CWGZ-LZHH

CERTIFICAÇÃO

O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta
Prefeitura, concede, à INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ( INOVE TERCEIRIZAÇÃO E
SERVIÇOS ) o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2021 , até o vencimento
acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

1 - Razão Social do Estabelecimento: INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI 
2 - Nome Fantasia: INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS 
3 - Atividade Principal no CNAE: 8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO 
4 - Atividade(s) Secundária(s) no CNAE: 8011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PRIVADA

 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

5 - Endereço do Estabelecimento: AV MANOEL ALVES DA SILVA, 539, SALA 06, CENTRO
Cajueiro/AL 
6 - CPF / CNPJ: 31.123.584/0001-16 
7 - Inscrição Municipal: 536 
8 - Início das Atividades: 06/08/2018 
9 - Responsável pelo Estabelecimento: 103.953.374-45 - EDSON ARANTES SOUZA BARBOSA 
10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s): 
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.
 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis,

chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,

lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,
costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 157, de 2016)

 17.02 - Datilografia,digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta
audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura
administrativa e congêneres
17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa 

Exercício 
2021

CAJUEIRO(AL), 26 de Agosto de 2021. 

JOÃO GABRIEL DE O. QUINTELLA CAVALCANTI 
Diretor do Departamento de Tributos
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

01/01/2021 a 31/12/2021 31.123.584/0001-16

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 1.152.133,40R$ 590.597,85

 ATIVO CIRCULANTE R$ 1.152.133,40R$ 590.597,85

  DISPONÍVEL R$ 861.031,54R$ 388.217,19

   CAIXA R$ 249.071,67R$ 23.086,25

    CAIXA GERAL R$ 249.071,67R$ 23.086,25

   BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 611.959,87R$ 365.130,94

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P -
222-7

R$ 310.639,60R$ 0,00

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C -
3165-4

R$ (9,99)R$ 63.800,68

    BANCO SANTANDER R$ 301.330,26R$ 301.330,26

   APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
IMEDIATA

R$ 0,00R$ 0,00

    APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

R$ 0,00R$ 0,00

  CLIENTES R$ 285.479,28R$ 194.750,24

   DUPLICATAS A RECEBER R$ 285.479,28R$ 194.750,24

    CLIENTES DIVERSOS R$ 285.479,28R$ 194.750,24

  OUTROS CRÉDITOS R$ 5.622,58R$ 7.630,42

   ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO R$ 0,00R$ 0,00

   TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR R$ 5.622,58R$ 7.630,42

    INSS A COMPENSAR R$ 5.622,58R$ 7.630,42

PASSIVO R$ 1.152.133,40R$ 590.597,85

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 169.615,57R$ 75.015,16

  FORNECEDORES R$ 16.066,80R$ 0,00

   FORNECEDORES R$ 16.066,80R$ 0,00

    FORNECEDORES R$ 16.066,80R$ 0,00

  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 17.455,41R$ 7.132,71

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
RECOLHER

R$ 17.455,41R$ 7.132,71

    IRRF A RECOLHER R$ 235,14R$ 139,24

    SIMPLES NACIONAL A RECOLHER R$ 17.220,27R$ 6.993,47

  OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
PREVIDENCIÁRIA

R$ 136.093,36R$ 67.882,45

   OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 52.910,42R$ 0,00

    SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 52.910,42R$ 0,00

   OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 9.147,93R$ 7.972,79

    INSS A RECOLHER R$ 1.289,82R$ 1.653,96

    FGTS A RECOLHER R$ 7.858,11R$ 6.318,83

   PROVISÕES R$ 74.035,01R$ 59.909,66

    PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 68.551,14R$ 49.086,58

    PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 0,00R$ 3.365,81

    INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 0,00R$ 0,00

    INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º
SALÁRIO

R$ 0,00R$ 0,00

    FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 5.483,87R$ 7.457,27

    FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º
SALÁRIO

R$ 0,00R$ 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 982.517,83R$ 515.582,69

  CAPITAL SOCIAL R$ 100.000,00R$ 100.000,00

   CAPITAL SUBSCRITO R$ 100.000,00R$ 100.000,00

    CAPITAL SOCIAL R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 882.517,83R$ 415.582,69

   LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 882.517,83R$ 415.582,69

    LUCROS ACUMULADOS R$ 882.517,83R$ 415.582,69

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
AB.30.56.9A.FF.F3.A6.E2.CD.B6.3A.D9.2E.DB.E6.AB.49.FF.94.79-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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Empresa:    INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI                          Página:           0001 

C.N.P.J.:   31.123.584/0001-16                                             Número livro:     0004 

Período:    01/01/2021 - 31/12/2021                                        Emissão:    11/07/2022 

                                                                           Hora:         09:29:04 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Índice de Liquidez Geral 

 

                  Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 

 I.L.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 

                  1.152.133,40 + 0,00 

 I.L.G. =       -------------------------------------------------------     =                6,79 

                  169.615,57 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Liquidez Corrente 

 

                  Ativo Circulante 

 I.L.C. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante 

 

                  1.152.133,40 

 I.L.C. =       -------------------------------------------------------     =                6,79 

                  169.615,57 

 

========================================================================================== 

 Índice de Liquidez Seca 

 

                  Ativo Circulante - Estoque 

 I.L.S. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante 

 

                  1.152.133,40 - 0,00 

 I.L.S. =       -------------------------------------------------------     =                6,79 

                  169.615,57 

 

========================================================================================== 

 Índice de Solvência Geral 

 

                  Ativo 

 I.S.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 

                  1.152.133,40 

 I.S.G. =       -------------------------------------------------------     =                6,79 

                  169.615,57 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Capital de Terceiros 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 I.C.T. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  169.615,57 + 0,00 

 I.C.T. =       -------------------------------------------------------     =                0,17 

                  982.517,83 

 

========================================================================================== 

Anexo Documentação2. Inove Terceirização. (1108917)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 887



Empresa:    INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI                          Página:           0002 

C.N.P.J.:   31.123.584/0001-16                                             Número livro:     0004 

Período:    01/01/2021 - 31/12/2021                                        Emissão:    11/07/2022 

                                                                           Hora:         09:29:04 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Índice de Endividamento Geral 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 I.E.G. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Total 

 

                  169.615,57 + 0,00 

 I.E.G. =       -------------------------------------------------------     =                0,15 

                  1.152.133,40 

 

========================================================================================== 

 Índice de Endividamento Corrente 

 

                  Passivo Circulante 

 I.E.C. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros 

 

                  169.615,57 

 I.E.C. =       -------------------------------------------------------     =                0,17 

                  982.517,83 + 0,00 

 

========================================================================================== 

 Índice de Dívida a Curto Prazo 

 

                  Passivo Circulante 

 I.D.C.P. =     ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Não-Circulante 

 

                  169.615,57 

 I.D.C.P. =     -------------------------------------------------------     =                0,00 

                  0,00 

 

========================================================================================== 

 Grau de Endividamento 

 

                  Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 

 G.E. =         ------------------------------------------------------- 

                  Ativo 

 

                  169.615,57 + 0,00 

 G.E. =         -------------------------------------------------------     =                0,15 

                  1.152.133,40 

 

========================================================================================== 

 Margem Operacional 

 

                  Lucro/Prejuízo Operacional 

 M.O. =         ------------------------------------------------------- 

                  Receitas de Vendas 

 

                  0,00 

 M.O. =         -------------------------------------------------------     =                0,00 

                  3.924.609,34 

 

========================================================================================== 
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Empresa:    INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI                           Página:           0003 

C.N.P.J.:   31.123.584/0001-16                                              Número livro:     0004 

Período:    01/01/2021 - 31/12/2021                                         Emissão:    11/07/2022 

                                                                            Hora:         09:29:04 

 

                          C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                                Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Rentabilidade do Ativo 

 

                  Lucro/Prejuízo do Exercício 

 R.A. =         ------------------------------------------------------- 

                  Ativo 

 

                  0,00 

 R.A. =         -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  1.152.133,40 

 

========================================================================================== 

 Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

 

                  Lucro Líquido 

 R.P.L. =       ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  0,00 

 R.P.L. =       -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  982.517,83 

 

========================================================================================== 

 Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total 

 

                  Patrimônio Líquido 

 I.C.P. =       ------------------------------------------------------- 

                  Passivo Total 

 

                  982.517,83 

 I.C.P. =       -------------------------------------------------------      =               0,85 

                  1.152.133,40 

 

========================================================================================== 

 Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

                  Ativo Não-Circulante 

 I.I.P.L. =     ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido 

 

                  0,00 

 I.I.P.L. =     -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  982.517,83 

 

========================================================================================== 

 Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio 

 

                  Resultado Operacional 

 R.P.L.M. =     ------------------------------------------------------- 

                  Patrimônio Líquido Médio 

 

                  0,00 

 R.P.L.M. =     -------------------------------------------------------      =               0,00 

                  1.006.841,61 

 

========================================================================================== 

Anexo Documentação2. Inove Terceirização. (1108917)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 889



Empresa:    INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI                            Página:           0004 

C.N.P.J.:   31.123.584/0001-16                                               Número livro:     0004 

Período:    01/01/2021 - 31/12/2021                                          Emissão:    11/07/2022 

                                                                             Hora:         09:29:05 

 

                         C O E F I C I E N T E S   D E   A N Á L I S E S 

                               Realizado em 31 de Dezembro de 2021 

 

 Prazo Médio de Recebimento 

 

                  Duplicatas a Receber x 365 

 P.M.R. =       ------------------------------------------------------- 

                  Venda Líquida 

 

                  285.479,28 x 365 

 P.M.R. =       -------------------------------------------------------        =              28,97 

                  3.597.285,28 

 

========================================================================================== 

 

_______________________________________             _______________________________________ 

ROGER MARQUES DA SILVA                              WAGNER DE ARAUJO SILVA 

TITULAR PESSOA FÍSICA                               Reg. no CRC - AL sob o No. AL008016/O-9 

CPF: 117.921.574-52                                 CPF: 029.791.664-56 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

01/01/2021 a 31/12/2021 31.123.584/0001-16

01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 1

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

      RECEITA BRUTA R$ 1.610.968,83R$ 1.411.632,86

          SERVIÇOS PRESTADOS R$ 1.610.968,83R$ 1.411.632,86

      (-) DEDUÇÕES R$ (131.853,85)R$ (126.069,64)

          (-) (-) SIMPLES NACIONAL R$ (131.853,85)R$ (126.069,64)

    RECEITA LÍQUIDA R$ 1.479.114,98R$ 1.285.563,22

   LUCRO BRUTO R$ 1.479.114,98R$ 1.285.563,22

     (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (831.071,71)R$ (841.690,12)

      (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (831.071,71)R$ (841.690,12)

          (-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (615.628,39)R$ (660.115,06)

          (-) PRÓ-LABORE R$ (5.000,00)R$ (22.500,00)

          (-) 13º SALÁRIO R$ (48.525,86)R$ (24.075,69)

          (-) FÉRIAS R$ (119.848,80)R$ (67.195,80)

          (-) FGTS R$ (55.784,67)R$ (57.602,08)

          VALE TRANSPORTE R$ 14.216,91R$ (1.718,07)

          (-) TAXAS DIVERSAS R$ (0,00)R$ (599,99)

          (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO R$ (500,90)R$ (6.269,75)

          (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA R$ (0,00)R$ (1.613,68)

      (-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (654,20)R$ (119,29)

          (-) MULTAS DE MORA R$ (0,00)R$ (27,79)

          (-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS R$ (654,20)R$ (91,50)

  RESULTADO OPERACIONAL R$ 647.389,07R$ 443.753,81

 RESULTADO ANTES DO IR E CSL R$ 647.389,07R$ 443.753,81

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 647.389,07R$ 443.753,81

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
AB.30.56.9A.FF.F3.A6.E2.CD.B6.3A.D9.2E.DB.E6.AB.49.FF.94.79-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
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 05/07/2022  0003394720 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003394720  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 INOVE   TERCEIRIZACAO   E   SERVICOS   EIRELI,   residente   na   Rua   Eustáquio   toledo   Machado   539,   CEP: 
 57770-000, Cajueiro - AL, vinculado ao CNPJ: 31.123.584/0001-16 ********************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 5 de julho de 2022 às 19h03min. 

                      0003394720 
 PEDIDO N°:  
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

31.123.584/0001-16

01/01/2021 a 31/12/2021

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

Versão: 9.0.4SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Balancetes Diários e Balanços

27600234587

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Balanço  1

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

AB.30.56.9A.FF.F3.A6.E2.CD.B6.3A.D9.2E.DB.E6.AB.49.FF.94.79

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

contabilista 02979166456 WAGNER DE ARAUJO
SILVA:02979166456

761883063800462066
46833909399

22/09/2021 a
22/09/2022 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 31123584000116
INOVE TERCEIRIZACAO

E SERVICOS
EIRELI:31123584000116

783840851343570391
19660817196

23/11/2021 a
23/11/2022 Sim

Contador/Contabilista Responsável
pelo Termo de Verificação para Fins

de Substituição da ECD
02979166456 WAGNER DE ARAUJO

SILVA:02979166456
761883063800462066

46833909399
22/09/2021 a
22/09/2022 -

NÚMERO DO RECIBO:

AB.30.56.9A.FF.F3.A6.E2.CD.B6.3A.D9
.2E.DB.E6.AB.49.FF.94.79-7 em às11/07/2022 09:40:06

0F.59.E4.01.F6.B5.CC.50
3E.17.1A.36.B8.53.08.C0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário Mês de Referência

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho 10/2021

Impressão do Recibo

05/11/2021 - 17:19:45

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65

 Responsável:

 CEP:  UF:

Dados do Autorizado

 Endereço:

 Telefone:

 Email:

 Identificador:  Razão Social:

 Ramal:  Acerto(s):

 Estabelecimento(s):  Movimentação(ções): Arquivo:

 PIS/PASEP zerado(s):

 Data de Recebimento:  Código de Recebimento:

 Registro(s):

 CNPJ: 31.123.584/0001-16  INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRE

 RUA DR ANTONIO CANSANCAO, 1455  AL

 ROGER MARQUES DA SILVA  (00) 3021-3610

 EXATA-CONTABIL.AL@HOTMAIL.COM

 05/11/2021  78896468

1 9

 0  0  11

 CAGED 57.150-000

Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal

 Certificado Digital:
 Sim

Declaração via Analisador Web

05/11/2021

Relação de Estabelecimentos na Declaração

Identificador Razão Social Acerto 1º Dia Adm. Desl. SenhaUlt. Dia
CNPJ: 31.123.584/0001-16 INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI 0 38 9 0 82896584-

Sexta-feira, 5 de Novembro de 2021 Pág. 1
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário Mês de Referência

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo

05/11/2021 - 17:19:46

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65
Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

10/2021

 Atividade Econômica:

 CEP:  UF:

Dados do Estabelecimento

 Endereço:

 Identificador:  Razão Social:

 Acerto(s):

 Estabelecimento(s):  Movimentação(ções): Arquivo:

 PIS/PASEP zerado(s):

 Data de Recebimento:  Cód. de Recebimento:

 Registro(s):

 05/11/2021

 CAGED

 CNPJ: 31.123.584/0001-16  INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

 Rua EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO, 539

 57.770-000  AL

 Bairro:
 CENTRO

 1ª Decl.:
 2 - NÃO

 Porte do estabelecimento:
 1-Micro Empresa

 Encerra:
 2-Não

 Acerto(s):  PIS/PASEP zerado(s):  1º Dia:  Adm.:  Desl.:  Ult. Dia:
 0  38  9  0

 1  9

 0  0

 78896468

 0

 8211300-SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

05/11/2021

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

LUCIANO FELIX DA SILVA 26/09/1964 1-Masculino 2-Não

7-ENS. MEDIO COMPLETO 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

517410-PORTEIRO DE EDIFICIOS 19/10/2021  44

R$ 1.222,50 13167/0002 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 121.10999.76-6

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

AURELIO GOMES FILHO 22/12/1964 1-Masculino 2-Não

7-ENS. MEDIO COMPLETO 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

622010-JARDINEIRO 19/10/2021  44

R$ 1.331,00 012265/0002 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 121.81821.62-5

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

ELMA CRISTINA PEREIRA 04/09/1972 2-Feminino 2-Não

7-ENS. MEDIO COMPLETO 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

514225-TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS 19/10/2021  44

R$ 1.130,00 090982/0009 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 123.43617.81-5

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

LAERSON DA SILVA 30/03/1980 1-Masculino 2-Não

5-FUNDAMENTAL COMPLETO 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

517410-PORTEIRO DE EDIFICIOS 19/10/2021  44

R$ 1.222,50 036852/0017 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 127.43412.01-3

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

ERICA NOLASCO DE LIMA E SILVA 25/01/1981 2-Feminino 2-Não

7-ENS. MEDIO COMPLETO 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

514225-TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS 19/10/2021  44

R$ 1.130,00 037483/0018 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 127.66943.01-5

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

JOSEILDA TEIXEIRA DE MOURA 02/02/1979 2-Feminino 2-Não

6-ENS. MEDIO INCOMPL 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

514225-TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS 19/10/2021  44

R$ 1.130,00 0951663/0020 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 162.17308.48-8

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

 11
 Certificado Digital:
 Sim

-

Declaração via CAGED Web

Sexta-feira, 5 de Novembro de 2021 Pág. 2
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário Mês de Referência

Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho

Impressão do Recibo

05/11/2021 - 17:19:46

CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED LEI Nº 4923/65
Recibo do CAGED - Via Internet para Movimentação Mensal e ACERTO

10/2021

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

MARIA BETANIA DOS SANTOS RAMALHO 15/09/1974 2-Feminino 2-Não

2-ATE 5º ANO INCOMPL 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

514225-TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS 19/10/2021  44

R$ 1.130,00 013151/0013 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 168.06220.59-3

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

GENESON DA SILVA TEIXEIRA 13/02/1997 1-Masculino 2-Não

2-ATE 5º ANO INCOMPL 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

519935-LAVADOR DE VEICULOS 19/10/2021  44

R$ 1.173,00 9521703/0050 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 206.74425.55-8

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

Nome: Nascimento: Sexo: Port. Defic.:

Instrução: Raça/Cor: Tipo Mov.:

CBO: Admissão: Horas Contratuais:

Sal.Men.: CTPS:Dia Desl.: Aprendiz:

RAQUEL KARINE SILVA NASCIMENTO 12/04/1977 2-Feminino 2-Não

7-ENS. MEDIO COMPLETO 9-NÃO INFORMADO 20-Reemprego

514225-TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS 19/10/2021  44

R$ 1.130,00 6974955/0040 - AL 2-Não

Movimentação - PIS/PASEP - 236.11413.87-5

Trabalho Parcial: 2-Não 2-NãoTeletrabalho: 2-NãoTrabalho Intermitente:

Sexta-feira, 5 de Novembro de 2021 Pág. 3
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA 

Inscrição no PAT:   Data Inscrição:   CNPJ/CEI:  

2892642 15/03/2019 31123584000116 

Razão Social:  

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

Endereço:  

AV MANOEL ALVES DA SILVA 

Bairro:  UF:  Cidade:  CEP: 

CENTRO AL Cajueiro 57770-000 

DDD:   Telefone:  

82 999270376 

Total de Trabalhadores: 29  Total de Benefícios: 29  

 
Qt/Dia Refeições Fornecidas

Almoço Jantar Desjejum Merenda Refeição Noturna

22 0 0 0 0

 

 

Modalidade do Serviço de Alimentação 

Serviço Próprio  0 % Cestas de Alimentos  0 % 

Refeições Transportadas  0 % Refeição-Convênio  0 %

Administração de Cozinha  0 % Alimentação-Convênio  100 %

Número de Trabalhadores Beneficiados por UF 

Empresa CNPJ UF QT. Trabalhadores

Matriz 31123584000116 AL 29

Empresas Fornecedoras

Registro Razão Social UF Modalidade

130385510 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA AL Alimentação-Convênio

Nutricionista

Faixa Salarial Até 5 SM Acima de 5 SM

   29 0

Responsável pela Inscrição E-mail

EDSON ARANTES DE SOUZA BARBOSA inove.terceirizacao.servicos@gmail.com

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST  
Coordenação do Programa de Alimentação do Trabalhador - COPAT  

Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT  
(Lei nº 6.321/76) 

Página 1 de 1

15/03/2019http://pat.mte.gov.br/sistemas/pat/Relatorios/ComprovanteEmpresaBeneficiariaHTM...
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31/03/2022 16:14 FapWEB - Fator Acidentário de Prevenção - Resultados da Consulta do Estabelecimento

https://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/pages/consulta/resultadoConsultaFap.xhtml 1/2

*Ano de Vigência:
2022

Selecione um Estabelecimento:
31.123.584/0001-16

ou complete o CNPJ Raiz 31.123.584/ 

Alternar visualização da consulta para : FAP Original - Data Cálculo: 30/09/2021 - Valor do Fap: 0,5000

Nome Empresarial: INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

CNPJ Completo: 31.123.584/0001-16

Endereço: R Eustaquio Toledo Machado 539 Sala 6 - Centro - Cajueiro - Al

CEP: 57770-000

Início da Atividade: 06/08/2018

Data da última atualização na RFB na extração: 06/08/2018

Ano de Vigência: 2022

Período-base utilizado para o cálculo: de 01/01/2019 a 31/12/2020

Data de extração dos dados da arrecadação:
Origem: Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à

Previdência Social - GFIP:
23/05/2021

Origem: eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas:

27/05/2021

Data de extração dos dados de benefícios:
Origem: Sistema Único de Benefícios-SUB

01/06/2021

Data de extração da expectativa de vida: 16/03/2021
Ano de Referência: 2019

Fonte: IBGE

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
com Óbito: 0

Massa Salarial: 1.064.455,96

Número Médio de Vínculos: 32,3750

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE: 102.144

Total de Estabelecimentos na subclasse
CNAE 

com todos os insumos necessários ao cálculo
do FAP:

23.068

Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91: 0

Aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho
- B92: 0

Pensão por morte por acidente de trabalho - B93: 0

Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94: 0

Valor Total de Benefícios Pagos: 0,00

Atividade econômica do estabelecimento(Subclasse da CNAE - 2.3):
SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO (82.11-3/00)

Atividade econômica do estabelecimento - Relação de GFIPs válidas e eSocial: Visualizar Relatório

Índice de Freqüência: 0,0000 Número de Ordem de
Frequência: 1,0000 Percentil de Ordem de

Freqüência:
0,0000

Resultados da Consulta do Estabelecimento

Filtrar Consulta do FAP

Filtrar Processamentos do FAP - FAP Original

Dados do estabelecimento

Informações relativas às extrações

Valor do FAP Original

FAP Original : 0,5000 Data do Cálculo : 30/09/2021

Histórico de processamento do FAP

FAP Original: 0,5000 Data do Cálculo: 30/09/2021

Dados resultantes do FAP Original

Indicadores do Estabelecimento FAP Original
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Índice de Gravidade:

Índice de Custo:

Taxa Média de
Rotatividade:

0,0000

0,0000

1,3158%

Número de Ordem de
Gravidade: 1,0000

Número de Ordem de Custo: 1,0000

Percentil de Ordem de
Gravidade:

Percentil de Ordem de Custo:

Índice Composto:

0,0000

0,0000

0,0000

* Vide orientação da IN 971 e Ato Declaratório Executivo SRFB em documentos de apoio

FAP a ser informado no SEFIP
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

00.396.895/0022-50
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0001/0027

TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABAST EM AL                         

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

123.49128.05-0 03/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05134ELIANE DE ARAUJO SANTOS
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.212,00 0,00 0,00 90,90 0,00 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

00.396.895/0022-50
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0002/0027

TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABAST EM AL                         Nº DE CONTROLE: HuiaSZlqCSU0000-7 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 1 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00

TOTAIS: 1 1.212,00 0,00 1.212,00 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

00.396.895/0022-50
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0003/0027

TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA AGRIC PEC E ABAST EM AL                         

90,90 90,90
0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: HuiaSZlqCSU0000-7 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 0082 9991 5765 8211300

CENTRO                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

00.402.552/0014-40
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0004/0027

TOMADOR/OBRA: CENTRO REGIONAL DE CIENCIAS NUCLEARES                         

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

161.07263.55-2 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

06220EDIMILSON ADOLFO DE CARVALHO
0,00 0,00

123.64798.59-2 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

05143GILSON PEDRO DA SILVA
0,00 0,00

124.93848.45-6 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

05143KILVANEIDE COSTA DA SILVA
0,00 0,00

125.32733.48-0 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

05143LUCILEIDE DE ALBUQUERQUE SANTIAGO
0,00 0,00

127.42838.45-9 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

05143LUZINETE BARBOSA DA SILVA
0,00 0,00

124.35010.63-1 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

06220OSMAR DOS PRAZERES FILHO
0,00 0,00

209.04179.55-3 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

06220RAFAEL MARQUES DE OLIVEIRA
0,00 0,00

209.05019.16-9 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

05143REJANE MARIA DA CRUZ
0,00 0,00

209.05148.22-8 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

05143ROSANGELA DA CONCEICAO DE LIMA
0,00 0,00

166.22381.50-0 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

05143SUELI MARIA DE ARRUDA
0,00 0,00

129.25459.45-7 07/01/2022 01
1.575,60 0,00 0,00123,62

05143TACIANA MARIA LINO DA SILVA
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.331,60 0,00 0,00 1.359,82 0,00 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

00.402.552/0014-40
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0005/0027

TOMADOR/OBRA: CENTRO REGIONAL DE CIENCIAS NUCLEARES                         Nº DE CONTROLE: H67pu3b01rU0000-6 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 11 17.331,60 0,00 17.331,60 0,00

TOTAIS: 11 17.331,60 0,00 17.331,60 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

00.402.552/0014-40
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0006/0027

TOMADOR/OBRA: CENTRO REGIONAL DE CIENCIAS NUCLEARES                         

1.303,35 1.359,82
56,47

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: H67pu3b01rU0000-6 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 0082 9991 5765 8211300

CENTRO                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

07.148.567/0001-59
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0007/0027

TOMADOR/OBRA: INST DE METROLOGIA E QUALIDADE DE AL                          

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

124.58003.39-9 01/12/2021 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142ALDIR ALEXANDRE ALVES DA SILVA
0,00 0,00

121.81821.62-5 19/10/2021 01
1.331,00 0,00 0,00101,61

06220AURELIO GOMES FILHO
0,00 0,00

123.43617.81-5 19/10/2021 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142ELMA CRISTINA PEREIRA
0,00 0,00

127.66943.01-5 19/10/2021 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142ERICA NOLASCO DE LIMA E SILVA
0,00 0,00

206.74425.55-8 19/10/2021 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05199GENESON DA SILVA TEIXEIRA
0,00 0,00

162.17308.48-8 19/10/2021 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142JOSEILDA TEIXEIRA DE MOURA
0,00 0,00

127.43412.01-3 19/10/2021 01
1.222,50 0,00 0,0091,84

05174LAERSON DA SILVA
0,00 0,00

121.10999.76-6 19/10/2021 01
1.222,50 0,00 0,0091,84

05174LUCIANO FELIX DA SILVA
0,00 0,00

168.06220.59-3 19/10/2021 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142MARIA BETANIA DOS SANTOS RAMALHO
0,00 0,00

236.11413.87-5 19/10/2021 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142RAQUEL KARINE SILVA NASCIMENTO
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
12.260,00 0,00 0,00 921,59 0,00 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

07.148.567/0001-59
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0008/0027

TOMADOR/OBRA: INST DE METROLOGIA E QUALIDADE DE AL                          Nº DE CONTROLE: JgrIG6w9CAR0000-8 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 10 12.260,00 0,00 12.260,00 0,00

TOTAIS: 10 12.260,00 0,00 12.260,00 0,00

Anexo Documentação2. Inove Terceirização. (1108917)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 908



ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

07.148.567/0001-59
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0009/0027

TOMADOR/OBRA: INST DE METROLOGIA E QUALIDADE DE AL                          

808,65 921,59
112,94

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: JgrIG6w9CAR0000-8 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 0082 9991 5765 8211300

CENTRO                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

12.200.192/0001-69
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0010/0027

TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ                         

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

207.91745.14-1 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110ANA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO FILHA
0,00 0,00

161.83101.67-3 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110CAROLYNE LAYS SILVA MARQUES
0,00 0,00

148.66509.27-5 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110DIEGO DOMINGOS DE OLIVEIRA ALVES
0,00 0,00

200.53326.46-0 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110DORGIVAL JOSE DE LIMA NETO
0,00 0,00

135.89179.45-6 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110EDNALDO PEDRO DE SOUZA
0,00 0,00

161.64507.68-6 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110ELIZIANE BEZERRA DA SILVA
0,00 0,00

129.80955.01-0 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110FABIO MADEIRA FONSECA
0,00 0,00

127.88923.76-9 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110FERNANDO ROSENDO DOS SANTOS JUNIOR
0,00 0,00

129.56711.17-4 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110KATIA DE OLIVEIRA DUARTE
0,00 0,00

164.61178.56-3 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110LUCIANO DA SILVA MARINHO
0,00 0,00

206.57076.20-6 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110LUIZ MIGUEL PEREIRA DO NASCIMENTO
0,00 0,00

267.93665.65-9 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110MARCIO ANDRE PEDROSA MONTEIRO JUNIOR
0,00 0,00

124.96552.50-7 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110MARIA DE FATIMA ALVES DE SANTANA
0,00 0,00

127.94414.76-5 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110MARIANA DE SOUZA FONTES OLIVEIRA
0,00 0,00

127.90604.01-2 10/02/2022 01
1.558,38 0,00 0,00122,07

07156MASTROIANNI JOSE TENORIO DE ALBUQUERQUE
0,00 0,00

Anexo Documentação2. Inove Terceirização. (1108917)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 910



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

12.200.192/0001-69
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0011/0027

TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ                         

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

207.20619.65-8 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110RAMON DOS SANTOS
0,00 0,00

170.16210.02-0 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110REJANE MARIA DA SILVA
0,00 0,00

210.45905.05-6 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110SARA VITORIA NUNES DOS SANTOS
0,00 0,00

139.23406.25-7 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110VINICIUS ARTHUR ENGRACIO BARBOSA
0,00 0,00

168.23056.87-9 10/02/2022 01
1.558,38 0,00 0,00122,07

07156WALLAS MORAES SILVA
0,00 0,00

165.74088.64-0 10/02/2022 01
949,20 0,00 0,0071,19

04110WALTER JOSE FERREIRA SOBRAL
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.151,56 0,00 0,00 1.596,75 0,00 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

12.200.192/0001-69
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0012/0027

TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ                         Nº DE CONTROLE: Dn2yjGBFVSx0000-0 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 21 21.151,56 0,00 21.151,56 0,00

TOTAIS: 21 21.151,56 0,00 21.151,56 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

12.200.192/0001-69
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0013/0027

TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ                         

1.201,45 1.596,75
395,30

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: Dn2yjGBFVSx0000-0 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 0082 9991 5765 8211300

CENTRO                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00

Anexo Documentação2. Inove Terceirização. (1108917)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 913



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

13.898.581/0001-72
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0014/0027

TOMADOR/OBRA: PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS                          

858300000394 070501802208 307662180832 112358400015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

124.96515.65-2 01/11/2019 01
1.712,50 0,00 0,00135,94

07166ACLESIO DE ARAUJO SILVA
0,00 137,01

148.28885.27-3 01/02/2019 01
1.367,72 0,00 0,00104,91

05173ALAN FERREIRA DE OLIVEIRA
0,00 109,41

203.61261.15-7 24/12/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
0,00 116,35

126.93515.01-9 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142ALINE REIS DE ARAUJO
0,00 116,36

206.35011.81-0 10/12/2019 01
1.554,93 0,00 0,00121,76

07170ALLYSSON FREIRE DE MELO
0,00 124,39

165.53121.82-7 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142CICERA OLIVEIRA SILVA
0,00 116,35

124.35023.59-8 01/02/2019 01
1.367,72 0,00 0,00104,91

05173CICERO ROGERIO TORRES DA ROCHA
0,00 109,42

163.98432.09-7 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142CLAUDINEIA HONORATO NEVES
0,00 116,35

164.87872.59-9 01/11/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142CRISTIANO CARLOS DA SILVA
0,00 116,35

144.95997.23-4 01/11/2019 01
1.712,50 0,00 0,00135,94

07152EDNALDO CORREIA DE ARAUJO
0,00 137,00

160.18412.83-8 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142ERICA DA CONCEICAO ARAUJO
0,00 116,35

136.99912.27-1 01/11/2019 01
3.393,43 0,00 0,00316,20

03131EUCLIDES JULIO DE OLIVEIRA NETO
0,00 271,47

127.14349.00-7 01/02/2019 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142JAILMA CALIXTO DA SILVA FERREIRA
0,00 96,96

200.53333.90-4 01/02/2019 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142KARINA RODRIGUES FERREIRA
0,00 96,96

204.46601.69-6 24/10/2019 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142KELINE CRISTINE ALVES DO PRADO
0,00 96,96
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

13.898.581/0001-72
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0015/0027

TOMADOR/OBRA: PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS                          

858300000394 070501802208 307662180832 112358400015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

206.34993.33-4 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142LIDIANE DA SILVA
0,00 116,35

151.61714.43-7 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142LUCRECIA SIMOES DE LIMA
0,00 116,35

164.65285.71-2 04/02/2019 01
1.357,49 0,00 0,00103,99

05142LUIS CARLOS DE SOUZA NASCIMENTO
0,00 108,59

122.77599.55-9 01/11/2019 01
1.712,50 0,00 0,00135,94

07241MANOEL AMORIM DE OLIVEIRA
0,00 137,01

120.49045.20-6 01/08/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE ABREU
0,00 116,36

128.50045.01-4 10/12/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142MARIA DE FATIMA FERREIRA CORREIA
0,00 116,35

203.68270.23-2 06/01/2020 01
1.809,92 0,00 0,00144,71

05142MARIA FABIANA CONCEICAO DOS SANTOS
0,00 144,79

163.82910.39-3 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA
0,00 116,35

163.85650.96-1 10/12/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142MARIA JOSE VENTURA
0,00 116,35

204.81540.04-5 23/02/2022 01
323,20 0,00 0,0024,24

05142MARIA MICHELLE SANTOS DE FREITAS
0,00 25,85

123.66106.74-4 04/02/2019 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142MARIA SELMA LIMA OLIVEIRA CAETANO
0,00 96,97

127.77589.01-3 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142RAFAEL CIRO DA SILVA
0,00 116,35

209.94452.12-2 08/01/2020 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142ROSELI DA SILVA SANTOS
0,00 96,96

134.57789.27-3 25/08/2021 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142SELMA EUNICE DE MENDONCA
0,00 96,96

206.24522.96-7 04/02/2019 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05142TACIANA CORREIA MELO
0,00 96,96
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

13.898.581/0001-72
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0016/0027

TOMADOR/OBRA: PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS                          

858300000394 070501802208 307662180832 112358400015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

126.23681.01-7 01/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA
0,00 116,36

166.89424.99-6 11/02/2019 01
2.226,25 0,00 0,00182,18

07156WILLAMS NUNES DOS SANTOS
0,00 178,10

128.49722.01-6 04/02/2019 01
1.454,40 0,00 0,00112,71

05142ZILVANETE DA SILVA GOMES
0,00 116,35

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
48.838,16 0,00 0,00 3.837,67 3.907,05 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

13.898.581/0001-72
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0017/0027

TOMADOR/OBRA: PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS                          

858300000394 070501802208 307662180832 112358400015

Nº DE CONTROLE: PhgssLUOq910000-5 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 33 48.838,16 0,00 48.838,16 0,00

TOTAIS: 33 48.838,16 0,00 48.838,16 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

13.898.581/0001-72
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0018/0027

TOMADOR/OBRA: PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS                          

2.693,21 3.837,67
1.144,46

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: PhgssLUOq910000-5 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 0082 9991 5765 8211300

CENTRO                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

31.123.584/0001-16
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0019/0027

TOMADOR/OBRA: INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI                         

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

117.90011.78-1 01/11/2021 11
2.500,00 0,00 0,00275,00

01210ROGER MARQUES DA SILVA
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.500,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

31.123.584/0001-16
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0020/0027

TOMADOR/OBRA: INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI                         Nº DE CONTROLE: IXVjSNkXUnS0000-0 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

11 1 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

TOTAIS: 1 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

31.123.584/0001-16
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0021/0027

TOMADOR/OBRA: INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI                         

275,00 275,00
0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: IXVjSNkXUnS0000-0 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 0082 9991 5765 8211300

CENTRO                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

35.562.321/0001-64
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0022/0027

TOMADOR/OBRA: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DE ALAGOAS                      

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

128.19381.01-6 04/12/2019 01
1.356,00 0,00 0,00103,86

04221ALINE CRISTIANE DIAS FARIAS
0,00 0,00

170.15468.88-1 04/12/2019 01
1.331,00 0,00 0,00101,61

06220JOSE CICERO SANTOS DA SILVA
0,00 0,00

124.37429.08-7 04/12/2019 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

04122MANOEL AMANCIO DOS SANTOS NETO
0,00 0,00

121.50136.39-4 04/12/2019 01
1.373,60 0,00 0,00105,44

05143QUITERIA PEREIRA DO NASCIMENTO
0,00 0,00

206.35011.83-7 04/12/2019 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

05134TAIS FREIRE DA SILVA
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.484,60 0,00 0,00 492,71 0,00 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

35.562.321/0001-64
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0023/0027

TOMADOR/OBRA: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DE ALAGOAS                      Nº DE CONTROLE: Cbb9kRgbYIv0000-3 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 5 6.484,60 0,00 6.484,60 0,00

TOTAIS: 5 6.484,60 0,00 6.484,60 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
515

35.562.321/0001-64
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0024/0027

TOMADOR/OBRA: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DE ALAGOAS                      

436,24 492,71
56,47

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: Cbb9kRgbYIv0000-3 

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 0082 9991 5765 8211300

CENTRO                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
5152003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0025/0027

TOMADOR/OBRA:

PEOT2I1rIir0000-6 Nº DE CONTROLE:

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 81 107.277,92 0,00 107.277,92 0,00

11 1 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00

0,00109.777,920,00109.777,9282TOTAIS:
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
5152003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0026/0027

TOMADOR/OBRA:

PEOT2I1rIir0000-6 Nº DE CONTROLE:

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 8211300

CENTRO                  

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

48.838,16
0,00

33

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

58.439,76
0,00

48

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

3.907,05 0,00 0,00 3.907,050,00
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ALsnOZvQcXy0000-4Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 02/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI            31.123.584/0001-16
5152003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

07/03/2022
15:14:22

0027/0027

TOMADOR/OBRA:

6.808,80 8.574,44
1.765,64

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

PEOT2I1rIir0000-6 Nº DE CONTROLE:

EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539                      
CAJUEIRO                          AL 57770-000 0082 9991 5765 8211300

CENTRO                  

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8211300

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 31.123.584/0001-16 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:59 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.
Código de controle da certidão: 8FF3.C8C5.1B17.3D2A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.123.584/0001-16
Certidão nº: 19011857/2022
Expedição: 14/06/2022, às 19:29:09
Validade: 11/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 31.123.584/0001-16, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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04/07/2022 15:05 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 31.123.584/0001-16
Razão Social:INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI
Endereço: RUA EUSTAQUIO TOLEDO MACHADO 539 SALA 06 / CENTRO / CAJUEIRO /

AL / 57770-000

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

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

Validade:25/06/2022 a 24/07/2022 
 
Certificação Número: 2022062502245069351060

Informação obtida em 04/07/2022 15:05:24

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

Voltar Imprimir
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

Emitida às 10:28:36 do dia 30/05/2022

Código de controle da certidão: FE7C-1CAB-19B6-4EAC

Certidão fornecida para o CNPJ: 31.123.584/0001-16

Válida até 29/07/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Prefeitura Municipal de CAJUEIRO
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Autentique este alvará em:
nfe.cajueiro.prefeitura.info

Documento Nº. Código de Verificação Data de Emissão Data de Validade

587 JRTX-YNUX 30/05/2022 29/07/2022
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Nome
INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS

CNPJ/CPF
31.123.584/0001-
16

Razão Social
INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Endereço
AV MANOEL ALVES DA SILVA, 539, SALA 06, CENTRO, Cajueiro/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de CAJUEIRO certifica que até a presente data não constam débitos para
o contribuinte citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;

- O presente documento somente tem validade:
     a. Quando nao apresentar rasuras;

     b. Até a data de validade exposta acima;

A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante
junto à Prefeitura Municipal de CAJUEIRO.
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31/08/2021 Certificado de Inscrição Municipal

nfe.cajueiro.prefeitura.info/imprimir/imprime_cadastro.php?codemi=MTM5Nw== 1/2

 
Imprimir

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

Data impressão 31/08/2021 07:36:41

Inscrição Municipal 
536

CPF/CNPJ Tipo Data de Abertura

31.123.584/0001-16 Prestador 06/08/2018

Razão Social

INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

Nome Fantasia

INOVE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

8211300 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

8011101 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA

8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço

AV MANOEL ALVES DA SILVA número:539 SALA 06, CENTRO, Cajueiro/AL

Email Telefone Comercial Telefone Celular

exata-contabil.al@hotmail.com (82) 3021-3610 Não Informado

Regime de Tributação

Simples Nacional

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal

11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés,
piscinas, parques, jardins e congêneres.

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,
costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei
Complementar nº 157, de 2016)

17.02 - Datilografia,digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra estrutura administrativa e
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31/08/2021 Certificado de Inscrição Municipal

nfe.cajueiro.prefeitura.info/imprimir/imprime_cadastro.php?codemi=MTM5Nw== 2/2

congêneres

17.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
administrativa
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15/05/2019 Receita Federal do Brasil

www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
31.123.584/0001-16

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
06/08/2018 

 
NOME EMPRESARIAL 
INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
INOVE TERCEIRIZACAO E SERVICOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV MANOEL ALVES DA SILVA 

NÚMERO 
539 

COMPLEMENTO 
SALA 09 

 
CEP 
57.770-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
CAJUEIRO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
INOVE.TERCEIRIZACAO.SERVICOS@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 9915-7655 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/08/2018 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2019 às 15:34:27 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2022.
À SPPAC, 
 
Encaminhamos, para análise de

conformidade, planilha de formação de preço encaminhada
pela empresa Inove - 1108881.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA
CINTRA, Che

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/07/2022, às 21:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1109050 e o código CRC 9B578647.

0004573-45.2021.6.02.8000 1109050v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2022.
À COINF,
 
Encaminhamos documentação apresentada pela

empresa Inove, 1108894 e 1108917, para análise do
atendimento dos critérios de qualificação técnica constantes
do Edital - 1082831.

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/07/2022, às 21:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1109051 e o código CRC 93F1634C.

0004573-45.2021.6.02.8000 1109051v1
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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 julho de 2022.
À SEIC,
 
Senhora Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 1109051, entendo,

smj, que os atestados de capacidade técnica apresentados pela
empresa, doc. 1108894 e 1108917, não contempla os
requisitos de ordem técnica do subitem 9.10.3 do Edital:

 
"9.10.3. Qualificação técnica: Deve ser fornecido o

mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a
licitante fornecido serviços compatíveis em características
com os objetos da presente licitação."

 
Os serviços, em maioria relativos à vigiância,

limpeza, jardinagem, apoio administrativo; as categorias e os,
eventuais, CBOs apresentados nos atestados indicam, a priori,
que as atribuições são diversas das exigidas no Edital.

 
Atenciosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 21/07/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1109432 e o código CRC FB366908.

0004573-45.2021.6.02.8000 1109432v1
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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 julho de 2022.
À SEIC (c/c COFIN/GSAD)
 
Senhora Chefe,
 
Vieram os autos a esta Seção, para análise

conclusiva quanto à apresentação de proposta e planilha de
preços pela Licitante RISERV Terceirização de Serviços Eireli.

Apesar de entendermos que sua proposta é
compatível com os preços máximos fixados para o certame, há
necessidade de aperfeiçoamento da apresentação da referida
proposta de preços e planilha demonstrativa de sua
composição, na forma do edital do pregão nº 45/2022
(1095618), conforme passamos a expor abaixo:

1. Exigências de qualificação econômico-financeira
 
Considerando-se o que prescrito no item 9.10.4 do

edital, com relação à qualificação econômico-financeira, letra "a" 
(apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor da
contratação) e  "c" (Balanço patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação da proposta que tenham
minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último
exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG,
Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um)), 
a empresa atendeu às exigências editalícias, posto que sequer
foi apresentada tal peças contábeis  autenticadas pelo Sistema
Público de Escrituração Digital - SPED, na forma do Decreto Federal
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nº 9.555/2018,  referem-se ao último exercício financeiro e estão
devidamente assinadas por profissional habilitado e pelo responsável
legal da pessoa jurídica interessada.

 
Além disso,  o capital da empresa a ser contratada deve

ser igual ou superior a r$ 27.027,80, que representa 10% do valor
previsto para a contratação e o capital da empresa interessada é de
R$ 100.000,00, atendendo-se os ditames do edital.

 
Quanto à segunda exigência, o balanço patrimonial a ser

apresentado deve observar os requisitos legais exigíveis quanto à
forma  e prazo e o foi. Quanto aos indicadores apresentados em
citado demonstrativo contábil, devem ser superiores a 1, 
respectivamente para o índice de liquidez geral, corrente e
solvência geral e tais indicadores apresentaram-se da
seguinte forma, respectivamente: 6,79; 6,79 e 6,79,
atendendo-se às exigências editalícias.

 
2. Exigências quanto à apresentação da proposta

de preços e planilhas.
 
a) A empresa deve excluir da planilha de treinamento

o valor dos impostos, pois o valor individual por treinamento é
transferido para a planilha principal e nesta última é que são
calculados os custos dos tributos incidentes,  sob pena de figurar
custos tributários duplicados, o que não é admissível. Se os tributos,
o custo unitárrio do treinamento é de R$ 176,89 (R$ 4.068,49/23) e
nao como constou ({R$ 4068,49+511,40)/23 >> 4.549,89/23=R$
199,13}). Perceba-se que o custo unitário de treinamento calculado
pela empresa foi transferido para a planilha principal, módulo 3,
LETRA "E" e lá foi novamente tributado;

b) A empresa deve comprovar o destaque de seus custos
com o SAT (fator FAP) em 1% (veja-se módulo 4.1, letra G da planilha
principal), através de arquivo gfip/sefip, ou outro meio idôneo;

c) A empresa interessada também deve comprovar a sua
forma de tributação pelo lucro real, através de demonstrativos de
obrigação fiscal acessória (EDF - Sistema de esvrituração eletrõnica,
darf, etc)

d) A empresa deixou de apresentar a planilha de
preços na forma do anexo IV do Edital (evento 1082831, fls
46/47), na qual há obrigatoriedade de apresentação dos
preços em homem/hora, posto que toda a atividade de
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fiscalização e faturamento terá como base o custo unitário do
homem/hora e tal exigência também é parte integrante do
contrato, conforme anexo VI, claúsula terceira. A fim de
facilitar a compreensão, foi disponibilizada a planilha
constante do anexo VIII, como modelo de preenchimento
(vejam-se fls. 72/73 do edital);

 
Assim, há necessidade de que a empresa corrija os

equívocos detecados em sua planilha; comprove sua forma de
tributação pelo lucro presumido e do percentual de
incidência do fap/gps/sat e apresente, além do anexo III, o
anexo IV devidamente preenchido, consoante exposto acima.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 21/07/2022, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1109586 e o código CRC 52C9A2B2.

0004573-45.2021.6.02.8000 1109586v1
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E-mail - 1110269

Data de Envio: 
  22/07/2022 10:16:32

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

Para:
    inove.terceirizacao.servicos@gmail.com
    diretoria@inoveterceirizacao.com.br

Assunto: 
  TRE-AL: contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,

Mensagem: 
  Prezados(as),

Para fins de continuidade na contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para atuação em Apoio
de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação, por ocasião das
Eleições 2022, apresentamos, para os esclarecimentos devidos, manifestação de unidades técnicas deste
Regional, acerca das documentações encaminhadas por essa empresa.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Despacho_1109432.html
    Despacho_1109586.html
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E-mail - 1111448

Data de Envio: 
  25/07/2022 16:45:10

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

Para (com cópia oculta):
    DINAMICACONTABILIDADE2010@HOTMAIL.COM
    MANOEL.ARAUJO@THS.INF.BR
    ADMVENDAS@NEWSUPRI.COM.BR
    GOVERNO@VSDATA.COM.BR
    NOTORIOS.ASSESSORIA@GMAIL.COM
    CONTATO@DUOG.COM.BR
    COMERCIAL@VECTRACS.COM.BR
    FISCAL@BINARIONET.COM.BR
    manoel.araujo@ths.inf.br
    WFERREIRA@INDRACOMPANY.COM
    LICITACOES@LAMPP-IT.COM.BR
    FABRICIO@GETINFO.NET.BR
    LICITACOES@WLGRUPO.COM.BR
    FINANCEIRO@ILHASERVICE.COM.BR
    ADMINISTRATIVO@AGNUS.ENG.BR
    WASHINGTON@LUMINARSISTEMAS.COM.BR
    ADMINISTRACAO@PRONET-PE.COM.BR
    ADM@AMAZONINF.COM.BR
    CONTATO@ALLPEX.NET
    FINANCEIRO@CSAMPAIO.COM.BR
    CONTABILIDADE@INPHOCO.COM.BR
    TEMPUZ@VANT.COM.BR
    BIGBRITO28@GMAIL.COM
    FINANCEIRO@1DOC.COM.BR

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1111456

Data de Envio: 
  25/07/2022 16:51:37

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

Para (com cópia oculta):
    mic.tecinf@gmail.com
    rj11tecnologia@gmail.com
    contato@jtiautomacao.com.br
    EXPRESSELECTRONICS@HOTMAIL.COM
    suporte03-simatech@hotmail.com
    contato@optimusconsulting.com.br
    contato@fabiocabraltec.com.br
    brasil@at-informatica.com
    SOSCURSOS@lIVE.COM

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1111492

Data de Envio: 
  25/07/2022 17:24:35

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

Para:
    JACIRA@AVANTIA.COM.BR
    CONTATO@SEALTELECOM.COM.BR
    DIRETOR@LINEPRO.COM.BR
    arpsist@arpsist.com.br
    SIDNEY.FABIANI@GEMELO.COM.BR
    JEFFERSON.ALBUQUERQUE@VERTIV.COM
    FERNANDO.FERRAZ@SODALITA.COM.BR
    TELEDATA@TLD.COM.BR

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1112687

Data de Envio: 
  27/07/2022 11:40:02

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

Para:
    contato.valex@gmail.com

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1112703

Data de Envio: 
  27/07/2022 12:31:17

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

Para:
    CONTATO@DUOG.COM.BR

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1112704

Data de Envio: 
  27/07/2022 12:35:16

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

Para:
    comercial@pronet.com.br

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1112765

Data de Envio: 
  27/07/2022 13:53:17

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

Para:
    tathiane@getinfo.net.br

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1112915

Data de Envio: 
  27/07/2022 15:14:28

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

Para:
    LICITACOES@WLGRUPO.COM.BR

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1114569

Data de Envio: 
  29/07/2022 10:09:05

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

Para:
    EDESIO.ALVES@GEMELO.COM

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1114606

Data de Envio: 
  29/07/2022 10:19:29

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

Para:
    atendimento@sodalita.com.br

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1114632

Data de Envio: 
  29/07/2022 10:26:14

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

Para:
    TELEDATA@TLD.COM.BR

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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E-mail - 1114664

Data de Envio: 
  29/07/2022 10:35:14

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

Para:
    contato@promaxima.com.br

Assunto: 
  Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2022, que foi cancelado na
fase de julgamento, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Edital_1082831_45___pe___apoio_de_TI___tecnicos_de_eleicao___PA_0004573_45.2021___REPETICAO___assinado.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2022.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,
para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento,
pontos de transmissão remotos e locais de votação.

Inicialmente, buscou-se a formalização desta
contratação por meio do Pregão Eletrônico nº 15/2022, com
valor máximo de R$ 283.334,27 (duzentos e oitenta e três mil
trezentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos),
estimado por meio de elaboração de planilha de custos e
formação de preços, pela SPPAC (1013967). Duas empresas
participaram do certame, restando fracassado em virtude da
não apresentação de planilhas em conformidade com os
valores e especificações constantes do Edital relacionado (Ata
- 1048449).

Em continuidade, foi aberta nova licitação, desta
vez por meio do Pregão Eletrônico nº 45/2022, com valor
máximo de R$ 270.574,07 (duzentos e setenta mil quinhentos
e setenta e quatro reais e sete centavos), em razão da retirada
da margem de 9,0281%, anteriormente incluída no intuito
de cobrir eventual repactuação nos preços, que devem
decorrer de eventual negociação coletiva das categorias
profissionais envolvidas, já que a CCT utilizada possuía data
de vigência final 30/06/2022, atualmente já expirada
(Despacho SPPAC - 1054745). Essa segunda licitação restou
deserta (Ata - 1095618).

Em virtudes dos sucessivos fracassos nas
licitações, os autos foram encaminhados a esta unidade, para
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que dê sequência à instrução, considerando a hipóteses de
contratação direta, diante do segundo malogro do certame,
conforme já apontado no Despacho GSAD 1095705, por se
tratar de contratação sensível ao planejamento das eleições,
que depende, inclusive, de cronograma de treinamentos, de
tal forma que novo fracasso/deserção na realização de um
terceiro Pregão poderá vir a comprometer as ações de apoio a
cargo da STI - Despacho GSAD (1097419).

Desde então, essa unidade vem se dedicando na
tarefa de obter propostas de preços que consigam atender às
exigências constantes dos Editais relacionadas às licitações
passadas, inclusive quanto ao valor estimado de R$
270.574,07 (duzentos e setenta mil quinhentos e setenta e
quatro reais e sete centavos).

No entanto, mesmo após inúmeras consultas a
potenciais fornecedores, localizados em contratações
pretéritas de objetos similares firmadas por este e por outros
órgãos, não se obteve sucesso.

Na linha do informado pela empresa Promáxima
(VR Consultoria), 1115173, ratificado em conversas
telefônicas realizadas com diversas outras empresas, o valor
máximo da contratação tem sido o grande entrave, a nosso
sentir, pelos motivos abaixo elencadas:

- O valor foi estimado com CCT expirada em 30 de
junho passado, sem publicação, até a presente data, de CCT
atual;

- A curta duração da contratação, menos de 01 (um)
mês para cada turno, o que dificulta o rateio dos custos de
recrutamento,  e seleção do pessoal, presente nos custos
indiretos, com percentual de 5% (cinco por cento).

Por essas razões, diante do nítido desinteresse dos
potenciais fornecedores de apresentarem propostas de preço
de acordo com as especificações atuais, sugerimos que o
valor da contratação seja estimado com base no valor hora
médio de contratações de objetos similares, obtidos na
plataforma banco de preços, no valor unitário, por hora, de
R$ 45,81 (quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) e
total de R$ 421.452,00 (quatrocentos e vinte e um mil
quatrocentos e cinquenta e dois reais) - 1115673,
considerando os quantitativos de horas apurados pela SPPAC
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(1054746).

Turno Qtde horas Valor médio estimado
por hora total

1º 4048 R$ 45,81 R$ 185.438,88
2º 5152 R$ 45,81 R$ 236.013,12

Total R$ 421.452,00
Por fim, sugerimos, s.m.j,  a realização de nova

licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019 com ampla participação.

 
À deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/08/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115185 e o código CRC 98B3E3A1.

0004573-45.2021.6.02.8000 1115185v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Instruções de ContrataçãoSeção de Instruções de Contratação

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Relatório gerado no dia 01/08/2022 14:52:55  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 01/08/2022 14:52:55  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Serviço Técnico Tecnologia da Informação

Pesquisa realizada entre 30/07/2022 12:35:18 e 01/08/2022 09:17:01Pesquisa realizada entre 30/07/2022 12:35:18 e 01/08/2022 09:17:01

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 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

MáximoMáximo
TotalTotal

1) Serviço técnico Tecnologia da Informação 5 1 Unidade R$ 45,81 (un) - R$ 45,81 R$ 45,81

Valor Global:Valor Global:   R$ 45,81R$ 45,81

Relatório gerado no dia 01/08/2022 14:52:55 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcDIuAt%2fLmjzOORHKUku%2bAGQKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcDIuAt%252fLmjzOORHKUku%252bAGQKh1PJz7Zulg%253d 1 / 4
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Item 1: Serviço técnico Tecnologia da Informação

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 58,08R$ 58,08

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/GO

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação do tipo

serviços de consultoria técnica especializada para apoio a Gestão e Governança

de TI, por um período de 12 (doze) meses, sendo renováveis por interesse das

partes, até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei

8.666, de 1993, e conforme condições estabelecidas no Edital e seus Anexos..

Descrição:Descrição: Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

- Serviços profissionais de apoio, assessoria e consultoria técnica administrativa

nas áreas de licitações, orçamento e contratos de TI.

Data:Data: 01/07/2022 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42022 / UASG:170195

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 31.680

Unidade:Unidade: HORA

UF:UF: GO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

07.696.132/0001-49

* VENCEDOR *

LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R$ 58,08R$ 58,08

07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA R$ 58,40

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA R$ 66,29

32.203.135/0001-40 CSP - CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA. R$ 68,50

10.682.187/0001-04 TRULY TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA R$ 73,45

00.712.411/0001-00 T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA R$ 73,55

38.056.404/0001-70 IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA R$ 75,76

31.799.537/0001-97 LOTUS ICT EMPREENDIMENTOS S.A. R$ 78,25

17.255.079/0001-02 BUSINESS INTEGRATION PARTNERS DO BRASIL CONSULTORIA LTDA R$ 91,26

02.434.797/0001-60 FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA R$ 91,79

13.631.772/0001-73 GLOBALITY TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SISTEMAS LTDA R$ 92,00

09.172.241/0001-92 VORITEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 135,73

21.550.873/0001-48 WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI R$ 150,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,00R$ 20,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço continuado de

suporte técnico em tecnologia da informação para atender a Prefeitura Municipal

de Viçosa.

Data:Data: 20/06/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:602022 / UASG:985427

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 20/06/2022 11:51

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10.000

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 45,81 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 45,81 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 45,81

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Serviço técnico Tecnologia da Informação

Relatório gerado no dia 01/08/2022 14:52:55 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcDIuAt%2fLmjzOORHKUku%2bAGQKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Descrição:Descrição: Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)Serviços de Consultoria em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESACONTRATAÇÃO - Contratação de prestação de

serviço continuado de suporte técnico em tecnologia da informação que

compreende manutenção preventiva e corretiva, em fornecimento de mão de

obra especializada e assistência técnica, nos equipamentos instalados nas

secretarias, departamento, nas escolas municipais, USB's e na sede da Prefeitura

Municipal de ViçosaOBS: Contratação em horas: 10.000 HS

CatSer:CatSer: 2733227332 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

COMUNICACAO (TIC)

Unidade:Unidade: HORA

UF:UF: MG

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

25.126.099/0001-01

* VENCEDOR *

SOLUCOES TI SERVICOS LTDA R$ 20,00R$ 20,00

25.185.648/0001-00 MARISTELA HOSTALACIO XAVIER NASCIMENTO 02653393832 R$ 58,00

00.530.341/0001-79 CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA R$ 225,85

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,00R$ 47,00

Órgão:Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para a customização do sistema TOTVS

RM e adequação à Lei 13.709/2018 - LGPD, para o Senac-DF..

Descrição:Descrição: Consultoria e assessoria - tecnologia informaçãoConsultoria e assessoria - tecnologia informação - Assessoria para a

prestação de Serviços Técnicos de Implantação/customização, Manutenção

Evolutiva e Customização do RM TOTVS

CatSer:CatSer: 2114821148 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA INFORMACAO

Data:Data: 27/12/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:926781

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/12/2021 12:47

Homologação:Homologação: 30/03/2022 11:57

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: HORA

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

15.459.897/0001-93

* VENCEDOR *

GAO TECH EIRELI R$ 47,00R$ 47,00

07.523.075/0001-04 INOVALLY - INOVACAO TECNOLOGICA LTDA R$ 47,89

11.880.336/0001-02 MACIEL ASSESSORES S/S R$ 117,48

34.553.108/0001-23 ALBERTO BESSA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA R$ 125,00

19.583.950/0001-14 EDUARDO EMERSON DOS SANTOS 15440708880 R$ 1.080,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,00R$ 55,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Justiça Federal 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

Objeto:Objeto: Registro de Preços para contratação de consultoria especializada para prestação

de serviço de Auditoria Externa de Segurança (Teste de Invasão ou Pentest) em

aplicações, serviços, infraestrutura e demais ativos de tecnologia da informação..

Descrição:Descrição: Serviços de consultoria em tecnologia da informação e comunicação (tic)Serviços de consultoria em tecnologia da informação e comunicação (tic) -

Serviços de consultoria em tecnologia da informação e comunicação (tic)

CatSer:CatSer: 2733227332 - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E

COMUNICACAO (TIC)

Data:Data: 19/08/2021 13:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:90029

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/08/2021 14:13

Homologação:Homologação: 02/09/2021 14:01

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 900

Unidade:Unidade: Hora

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

16.677.622/0001-99

* VENCEDOR *

ENOQUE INFORMATICA LTDA R$ 55,00R$ 55,00

24.691.488/0001-09 STEFANINI RAFAEL SEGURANCA E DEFESA S.A. R$ 55,50

04.528.676/0001-03 VOYAGER SOLUCOES CORPORATIVAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. R$ 57,50

19.193.149/0001-62 MODELAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA R$ 60,00

22.414.960/0001-30 BESAFE BRASIL CONSULTORIA EM TI E GESTAO DE RISCOS EIRELI R$ 75,00

05.250.796/0001-54 NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA R$ 78,00

10.757.593/0001-99 THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA R$ 107,00

00.928.375/0001-16 DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA R$ 108,50

22.180.342/0001-73 IUGGO TECNOLOGIA LTDA R$ 124,50

11.880.336/0001-02 MACIEL ASSESSORES S/S R$ 168,95

20.965.391/0001-96 CS GLOBAL IT CONSULTING LTDA R$ 168,96

03.970.788/0001-57 CIPHER S.A. R$ 179,00

13.220.422/0001-14 BEIJAFLORE BRASIL - CONSULTORIA LTDA R$ 181,16

34.553.108/0001-23 ALBERTO BESSA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA R$ 215,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 48,99R$ 48,99

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETARIA DA SAÚDE 

Prefeitura Municipal de Leme/SP

Objeto:Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO

E RECONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA SECRETARIA DE

SAUDE – HORAS TECNICAS

Descrição:Descrição: HORAS TECNICAS PARA INSTALACAO, MANUTENCAO E RECONFIGURACAOHORAS TECNICAS PARA INSTALACAO, MANUTENCAO E RECONFIGURACAO

DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA SECRETADE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA SECRETA - HORAS TECNICAS PARA

INSTALACAO, MANUTENCAO E RECONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS DE

TECNOLOGIA DA SECRETA

Data:Data: 15/03/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Convite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 132972022

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 18.228.175.105/pronimtb/index.asp

?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 1.300

Unidade:Unidade: HR

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

03.375.351/0001-75

* VENCEDOR *

FABIOLA ELOY REGO SACCHI R$ 48,99
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
À SPPAC, solicito prêvio pronunciamento da

Unidade em face da proposição veiculada pela SEIC, no
Despacho 1115185.

Solicito que ao feito seja dada prioridade de
tramitação, considerando o curto prazo até a realização do
primeiro turno de votação e a programação das atividades
previstas para a contratação.

Em parelalo, à COINF, para ciência do gestor e
eventual manifestação.

Ciência à AGE/CPPE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/08/2022, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115813 e o código CRC 9AFBAD53.

0004573-45.2021.6.02.8000 1115813v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1115813, entendo

pela viabilidade do uso de métrica baseada em homem/hora.
Todavia, caso correto o entedimento, de que o

pagamento se dá pela comprovação, natural, da métrica
homem/hora efetivadas, cumpre-me, para fins de viabilização
de controle, o resgate de obrigação original, no sentido de
que a contratada tenha sistema informatizado que permita os
registros de ponto, atraso, ausências, horas extras e horas
faltantes em tempo real, adequado às Portarias nº 1510/09 e
373/2011 do Ministério de Trabalho, baseado no Termo de
Referência 0953088, que fora suprimido, com base em
sugestão do Termo de Referência SPPAC 0966328.

Tal medida, ao ver deste subscritor, smj, é
fundamental para os fins de controle de sobre e sub jornada e
encontro de horas destinadas à mitigar excedentes de horas,
notamente na véspera e dia do pleito.

 
Respeitosamente.

 
Daniel Macêdo de Carvalho Souto

Gestor - Apoio Técnico - Portaria Presidência 260/2021 (0906316)

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Gestor Contratual, em 01/08/2022, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?

Despacho COINF 1116065         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 972



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116065 e o código CRC 31B8484C.

0004573-45.2021.6.02.8000 1116065v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
 
Senhor Secretário (c/c COFIN),
 
Vieram os autos a esta Seção no sentido de se

manifestar sobre o despacho SEIC constante do
evento 1115185,  no qual, resumidamente, encaminham-se os
autos para nova tentativa de realização de certame para
contratação de técnicos de apoio da área de tecnologia da
informação que atuaração nas atividades do pleito eleitoral
que se avizinha, com proposta de se aumentar o preço
máximo estabelecido pela Adminstração para a licitação,
passando-se dos atuais R$ 270.574,07 para R$ 421.452,00
(quatrocentos e vinte e um mil e quatrocentos e cinquenta e
dois reais), com custo hora/homem estimado em R$ 45.81.

Da análise da pesquisa do banco de preços
formulada pela SEIC, evento 1115673, pode-se observar a
existência de preços unitários horários, na seguinte ordem:
R$ 45,81; 58,08; 20,00; 48,99; 48,99, excluídos
aqueles vinculados à contratação de sistema de customização
e de auditoria externa.  Foram considerando-se, ainda, os
preços inicialmente cotados pela Administração, fixados em
R$ 29,41.  Assim, a média de preços horários (h/h)
ficaria estimada em R$ 40,60.

Entretanto, primando pela transparência,
entendemos que tais preços devem levar em consideração o
custo de mão de obra e insumos incidentes na contratação. 
Por isso, formulamos a nova planilha, considerando-se tais
custos, alterando-se alguns índices para tornar a contratação
mais vantajosa para a Administração e mais atrativas para os
licitantes.

Nesta formulação, consideramos o aumento o custo

Despacho SPPAC 1116069         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 974



da remuneração de mão de obra acrescendo ao valor da CCT
da categoria conhecida, mesmo que expirada em junho de
2022, com atualização pelo IPCA-15, que foi calculado em
12,19% considerando-se o período de julho-2021 a julho de
2022.

Elevamos, ainda, a taxa de custos indiretos e lucro,
passando-se de 5% para 10% cada, o que é bastante
razoável, considerando-se o curto prazo de prestação de
serviços,  e a carga tributária foi calculada com base no lucro
real, para os tributos PIS e COFINS, sem incidência de
compensação de créditos pela não cumulatividade e sem a
incidência dos benefícios previstos na Lei nº 12.546/2011,
mantido pela Lei nº 14.288/2021.

Após esses ajustes, o valor homem hora (h/h)
estimado para a contratação ficou fixado em R$ 39,91
bastante próximo daquele preço médio calculado a partir da
consulta do banco de preços colacinado pela SEIC, chegando-
se, nesta projeção, ao valor total estiamado para a
contratação de R$ 367.188,09 (TREZENTOS E
SESSENTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA E OITO
REAIS E NOVE CENTAVOS), novo valor máximo a ser
fixado para o certame , caso essa Secretaria adote nosso
entendimento. 

O  novo valor estimado deve ser fixo e
irreajustável, e não poderá ser objeto, sequer, de revisão ou
reequilíbrio econômico financeiro, já que os valores já estão
atualizados em relação a vigente CCT pelo IPCA-E.

O novo preço representa um aumento real da
ordem de 20,95%, considerando-se que os preços anteriores
vigentes também  devem ser atualizados pela incidência do
IPCA-E, o que passariam de R$ 270,574,07 para R$
303.600,00.

A par das ponderações da COINF (1116065), por
não se tratar de uma contratação continuada, o controle que
ali quer se implantar, com a devida vênia,  é dispiciendo e
caro à Administração, já que a própria Unidade havia
concordado com a sistemática proposta, e o problema
detectado, ao que tudo indica, foi o preço máximo
estabelecido para a licitação, não a métrica de medição dos
serviços.
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Tanto o é que toda a pesquisa formulada pela SEIC
levou em consideração essa métrica, ou seja, a cobrança dos
serviços por homem/hora, vez que o mercado já trabalha
com tal padrão.

Retornar ao controle estabelecido pela COINF,
também retardará ainda mais o pleito, posto que a pesquisa de
preços terá que levar em consideração tal proposta, apesar de
que os preços máximos fixados por esta Seção o foram
considerando-se os reais custos estimados com a
remuneração de pessoal, somente os convertendo em homem
hora para fins de faturamento, atestação dos serviços e
aplicação de sanções.

Anexa a nova planilha de preços, constante do
evento 1116201, bem como cálculo do reajuste de preços da
remuneração de pessoal, com base no IPCA-15,
anexo 1116203.

Com essas considerações elevamos os autos ao
crivo de Vossa Senhoria, para deliberação superior.

 
Atenciosamentem,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 01/08/2022, às 19:32, 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
1116069 e o código CRC 7493CCA0.
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ANEXO IV DO EDITAL

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO

(Valores mensais)

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2022

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

1,1219

Tipo da contratação:  

(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (       ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.699,47

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)

A Salário-base R$ 3.699,47 3.699,47

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.699,47

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte R$ 174,20

A.1 Desconto do Vale Transporte -R$ 174,20

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 510,91

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 510,91

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 49,36

B Álcool em gel 70° INPM R$ 6,15

C Máscaras Descartáveis R$ 139,68

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 33,52

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 R$ 171,16
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 399,87

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)
A INSS 20,00% R$ 739,89

B SESI ou SESC 1,50% R$ 55,49

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 36,99

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)
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D INCRA 0,20% R$ 7,40

E Salário-educação 2,50% R$ 92,49

F FGTS 8,00% R$ 295,96

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 110,98

H SEBRAE 0,60% R$ 22,20
TOTAL 36,80% R$ 1.361,40

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 308,29

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário R$ 113,45
TOTAL R$ 421,74

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,00

B Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade R$ 0,00

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 0,00

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 0,00
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 411,05

B Ausência por doença R$ 30,83

C Licença-paternidade

D Ausências legais R$ 8,07

E Ausência por acidente de trabalho R$ 12,33

F Outros (especificar)

Subtotal R$ 462,28

G R$ 170,12
TOTAL R$ 632,40

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 1.361,40

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 421,74

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00

4.4 Custo para rescisão R$ 0,00

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 632,40
TOTAL R$ 2.415,54

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos indiretos 10,00% R$ 702,58

B Lucro 10,00% R$ 772,84

C Tributos 11,25%
C.1 Tributos federais

PIS 1,65% R$ 158,05
COFINS 7,60% R$ 727,99
INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 191,58
TOTAL R$ 2.553,03

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.699,47

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 510,91

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 399,87

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 2.415,54
Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2.553,03
VALOR TOTAL R$ 9.578,82

Obs.: As licitantes deverão comprovar sua opção tributária, fator FAP, Base de Cálculo de PIS e COFINS, tudo a partir dos demonstrativos de 

cumprimento de obrigações acessórias, como DCTF/web, Livro de Apuração ou demonstrativo de apuração, comprovação de opção pelo 

regime de tributação diferenciado estabelecido pela Lei nº 14.288/2021, etc.

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor Total

1
22 R$ 9.578,82 R$ 7.024,47 23 R$ 161.562,76

Total – 1º Turno R$ 161.562,76

1
28 R$ 9.578,82 R$ 8.940,23 23 R$ 205.625,33

Total – 2º Turno R$ 205.625,33
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 367.188,09

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA
QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno

Horas Homens/hora Horas Homens/Horas
Maceió 5 176 880 224 1120
Arapiraca 4 176 704 224 896

2 176 352 224 448

2 176 352 224 448

2 176 352 224 448
Penedo 2 176 352 224 448
Porto Calvo 2 176 352 224 448

2 176 352 224 448

2 176 352 224 448
Total 23 1584 4048 224 5152

RESUMO

Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno

1º Turno 4048 R$ 39,91 R$ 161.562,76
2º Turno 5152 R$ 39,91 R$ 205.625,33

Total Final para 2022 R$ 367.188,09

             2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022.
             3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e domingos

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico 

de TI

Valor Mensal – 1ª 
T

15/09/22 a 
06/10/22 = 22 

dias

Valor Mensal – 2ª 
T

07/10/22 a 
03/11/22 = 28 

dias

Palmeira dos 
Índios
Delmiro 
Gouveia
União dos 
Palmares

São Miguel dos 
Campos
Santana do 
Ipanema

Custo da Proposta em 
Homem/Hora

Obs:      1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 06-10-2022 =(22 dias) multiplicada por 8 
horas  diárias de traballho.

                 4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 12,19%, e assim os preços são fixos e irreajustáveis, na linha de 
entendimento da AJ-DG
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Anexo V DO EDITAL

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI
1,1219

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 1.333,80 R$ 1.333,80
2. Ambientes do treinamento 1 540,22 R$ 540,22
3. Transporte intermunicipal 25 16,96 R$ 424,08
4. Transporte municipal 5 7,52 R$ 37,58
5. Refeição 25 23,00 R$ 575,00
6. Alunos 23 27,24 R$ 626,41
Sub Total R$ 3.537,10
Total R$ 3.936,67
Custo Unitário do Treinamento R$ 171,16

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.333,80 1.333,80 

Total 1.333,80 

2. Ambientes do treinamento
Descrição Qtde. Unitário Total

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 540,22 540,22 
Total 540,22 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 16,96 424,08 
Total 424,08 

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,52 37,58 
Total 37,58 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 25 R$ 23,00 575,00 
Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 12,43 285,89 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,30 R$ 218,88
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,61 R$ 108,18
Garrafa Água 1 R$ 13,46 R$ 13,46
Total R$ 626,41
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 Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo  
Valor Nominal R$ 1,00
Indexador e metodologia de cálculo IPCA-15 (IBGE) - Calculado pro-rata die.
Período da correção 01/07/2021 a 01/08/2022

 
Dados calculados

Fator de correção do período 396 dias 1,121874
Percentual correspondente 396 dias 12,187415 %
Valor corrigido para 01/08/2022 (=) R$ 1,12
Sub Total (=) R$ 1,12

Valor total (=) R$ 1,12

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

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
Acolho a proposição veiculada no Despacho

SPPAC 1116069 e remeto os autos à COFIN/SGO, para
urgente ajuste da reserva de crédito, e à COMAP/SLC para,
com igual urgência, promover as adequações necessárias na
minuta do edital, desta feitra considerando a nova planilha de
formação de preços apresentada e demais recomendações
quanto à inclusão de cláusula restritiva a qualquer hipótese
de reajuste.

Observa-se que a progrmação de atividades da
contratação está prevista para o dia 15 de setembro, de tal
forma que o novo certame deve ser marcado,
imprterivelmente, para a primeira quinzena deste mês.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/08/2022, às 19:51, 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
1116216 e o código CRC 2697FE63.

0004573-45.2021.6.02.8000 1116216v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1116216).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/08/2022, às 09:41, 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
1116339 e o código CRC 556ACC4F.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  02/08/2022 18:45
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 72

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339040 70290 IES APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

21/02/2022 0004573-45.2021.6.02 - 367.188,09

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

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

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE TIC. PRIMEIRO E SEGUNDO TURNOS.
VALOR NO DOC 1013967, PÁGINA 8. PROC 0004573-45.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

21/02/2022 Inclusão 283.334,27

02/08/2022 Reforço 83.853,82

Operações

1  de      1001
Versão Data/Hora

02/08/2022 18:45:01
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 72 - RO 1011

Observação:

Reforço conforme evento 1116069.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 03/08/2022, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1117273 e o código CRC ACA232BD.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  
MMiinnuuttaa 

  
PROCESSO Nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de 
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão 
de Planejamento das Eleições 2022. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, 
ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 
2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro 
de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 
31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial 
da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o dia 31 de 
dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo encerrar-se antes, com 
a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
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Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49;  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

Minuta de edital ajustada (1117710)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 987



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

3 

 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

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

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
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5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as 

descrições constantes neste edital. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas duas 

casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações 

constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, Resumo das Planilhas de 

Custos e Proposta de Preços e Planilha de Treinamento, a serem preenchidas conforme 

modelos constantes nos Anexos III a V, respectivamente, a qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a 
categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e 
vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
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recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, 
INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses itens, 
sob pena de desclassificação. 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

Minuta de edital ajustada (1117710)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 990



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

6 

 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços (1º turno + 
2º turno). 
 

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 

e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
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seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, 

de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo para 
a contratação o valor global de R$ 367.188,09 (trezentos e sessenta e sete mil, cento e 
oitenta e oito reais e nove centavos), para contratação dos serviços, sendo R$ 161.562,76 
(cento e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), 
para o 1º turno de eleição, e  R$ 205.625,33 (duzentos e cinco mil, seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta e três centavos), para o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo 
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 8.3.1., estão 
disponíveis no Anexo VIII. 
 

8.3.1.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao valor do 
homem/hora, tendo como critério os valores disponíveis nas planilhas constantes no 
Anexo VIII. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, 

e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos 

constantes nos Anexos III a V deverão ser enviados quando solicitados pelo pregoeiro. 

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

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

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

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
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êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, 

de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

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

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, 

§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 

123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 

das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 

o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item 

em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou 
declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica 
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de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços 
compatíveis em características com os objetos da presente licitação. 

9.10.3.1.   A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica 
através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade logística, 
qualificação de mão de obra e operacional equivalente ou superior. 

9.10.3.2.   Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos 
comprovados em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em 
atividades de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores. 

 
9.10.3.3.  A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a 
apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições 
de ensino ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ 
do emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária 
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de 
emissão. 

 
9.103.4.  A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de 
urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela 
Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta anterior, supri as exigências 
anteriores. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a 
contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do 
certame; 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a 
ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – 
SG superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas contrato de 
prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor e prazo de 
pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 
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a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou 
cooperados da empresa contratada;  
 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que 
atendidas as obrigações contratuais;  
 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, 

aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 

por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso de até duas horas do início das atividades previstas; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, por 

local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do início das 

atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 

local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do início das 

atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 

total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta última quando 

o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das ocorrências de 

atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos serviços; 

 

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral.  

 

17.3.  As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
17.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
reais e comprovados. 

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

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

 
17.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

 
17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado 
para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por 
cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e 
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo IX, certidões 
negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e 
gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do anexo II, termo de 
recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
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18.2.  O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na 
proposta e nota de empenho. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 
 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias 
determinadas pela legislação fiscal. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
 
18.6.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis 
após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
assinada pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo ,declarações de não incidência de 
tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à 
atestação dos serviços. 
 
18.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e atestados. 
 
18.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria 
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
18.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa 
jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará 
suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de 
faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento 
emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 
 
18.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas legais 
vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
18.11.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que não 
forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edital). 
 
18.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos 
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá 
declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
18.13.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a 
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contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações necessárias 
junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
18.14.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, 
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo Ordenador 
em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, 
pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não 
prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de 
tributos incidentes, se houver.  
 
18.15. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365). 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados 
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no Programa de 
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa 
n° 33.90.39.79 (Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo VI deste Edital. 

  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta Contratual, 
inserida no Anexo VI deste Edital. 

   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais 
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações 
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias 
impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a 
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for 
o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 
atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de resgate por parte do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23 – DO REAJUSTE 
 
23.1. O valor contratado será fixo e irreajustável, e não poderá ser objeto, sequer, de 
revisão ou reequilíbrio econômico financeiro. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 

da isonomia e do interesse público. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos 
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
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ANEXO II – Relatório Setorial de Prestação de Serviços de Microinformática e Suporte 
de TI; 
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços (por posto); 
ANEXO IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços;  
ANEXO V - Planilha de Treinamento; 
ANEXO VI - Minuta de Contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII –Planilhas preenchidas com Valores Estimados; 
ANEXO IX - Declaração de Cumprimento de Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias. 
 

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

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

    TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de 
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência. 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação 

 
À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita 
equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e 
computadores com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para 
homologação dos sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase 
de produção; oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de 
votação e de transmissão remota;registro das informações levantadas; convocação, 
treinamento e apoio aos mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; 
substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos 
arquivos das urnas eletrônicas após a votação. 

 
Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado 
apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se 
busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela 
para o momento tão particular e único que o das eleições. 

 
2.2 Restrições Legais 
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a 
contratação de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, 
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
2.3 Finalidade 
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com 
conhecimentos na área de informática. 
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos 
expedientes. 
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Suas atividades serão: 
 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, 
etc...); 
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, 
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das 
seções eleitorais; 
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais; 
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; 
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das 
dificuldades encontradas; 
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos 
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais. 

 
2.4 Premissas de Perfil 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como 
já refalado em número reduzido. 
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a 
partir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

 
Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: 
Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral. 

 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão. 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça 
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, 
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 
efetividade, transparência e segurança”. 

 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos 

•Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e 
•Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral. 

 
2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações 
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anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade 
de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições. 

 
2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de 
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio 
do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de 
contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE. 

 
3. Especificação dos serviços 

 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, 
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior. 

 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão 
realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, 
pontos de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação. 

 
3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste 
Termo de Referência. 
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados 
pela contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento. 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma: 
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, 
inclusive quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais. 

3.6 Momentos: 

 : 

  

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas: 
– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno; 

Ante-véspera das Eleições: 

 – Data: 30/09/2022: 1º Turno; 

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Véspera das Eleições: 
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 – Data: 01/10/2022: 1º Turno; 

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dia das Eleições: 

– Data: 02/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias posteriores à eleição: 

– Data: 03/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) 
- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022 

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado 

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno; 

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver; 

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022 

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação 
e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas 
informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: 
vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, 
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em 
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, 
pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do 
Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca 
dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito. 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de 
votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos 
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular 
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e 
instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão 
remotos. 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de 
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das 
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou 
local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral. 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos 
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios 
eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para 
as Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, 
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auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de 
urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos 
ao pleito eleitoral. 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, 
correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas 
informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e 
equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno. 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: 
tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover 
o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), 
assegurando o direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência 
de verbas extraordinárias. 

  

 
4. Qualificação dos profissionais 

 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em 
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico 
de urna em pleitos eleitorais anteriores. 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos 
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim 
que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e 
vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por 
registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação 
e que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática. 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a 
partidos políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores 
ou empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, 
para a prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo 
exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim. 

 
5. Locais de apresentação 

 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: 
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de 
seleção ou treinamento). 
Véspera e dia das Eleições: 
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme determinado 
pelo Contratante. 

 
6. Deslocamento 

 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço 
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e 
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municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área 
de abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e 
prover os meios de transporte. 

  

NAT Área 
Zonas Abrangidas 
PA – Postos de Atendimento 

Maceió I 

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 

6ª (Atalaia) 
  

PA (Capela) 

8ª (Pilar) 

PA (Santa Luzia do Norte) 

15ª (Rio Largo) 

26ª (Marechal Deodoro) 

Arapiraca II 

20ª (Traipu) 

22ª (Arapiraca) 

29ª (Batalha) 

44ª (Girau do Ponciano) 

49ª (São Sebastião) 

55ª (Arapiraca) 

Palmeira dos Índios III 

5ª (Viçosa) 

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo) 

45ª (Igaci) 

31ª (Major Isidoro) 

46ª (Cacimbinhas) 

Delmiro Gouveia IV 

27ª (Mata Grande) 

PA (Piranhas) 

39ª (Água Branca) 

40ª (Delmiro Gouveia) 

Santana do Ipanema V 

11ª (Pão de Açúcar) 

19ª (Santana do Ipanema) 

PA (Olho Dágua das Flores) 

50ª (Maravilha) 

51ª (São José da Tapera) 

União dos Palmares VI 
9ª (Murici) 

16ª (São José da Laje) 
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PA (Colônia Leopoldina) 

53ª (Joaquim Gomes) 

21ª (União dos Palmares) 

Penedo VII 

13ª (Penedo) 

7ª (Coruripe) 

  

PA (Junqueiro) 

37ª (Porto Real do Colégio) 

PA (Piaçabuçu) 

Porto Calvo VIII 

PA (Passo de Camaragibe) 

14ª (Porto Calvo) 

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi) 

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe) 

São Miguel dos Campos IX 

PA (Anadia) 

34ª (Senador Teotônio Vilela) 

PA (Junqueiro) 

18ª (São Miguel dos Campos) 

47ª (Campo Alegre) 

48ª (Boca da Mata) 

PA (Anadia) 

PA (Limoeiro de Anadia) 

10. Estratégia de Contratação 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 
3.697, de 21/12/2000. 

 
11. Valor estimado 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se 
houver. 

 
12. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, 
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Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, 
O. Das Eleições 2022. 

13. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e 
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; 
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de 
prevenção de contágio para o COVID-19; 
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14. Obrigações do Contratante 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato; 

 
15. Pagamento 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do 
valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de 
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo 
IV, certidões negativas federais ( FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas 
unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na 
forma do anexo I, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas 
pela legislação fiscal; 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após 
o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos 
serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo 
,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota 
fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal 
do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho 
autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal 
poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a 
legislação. 
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo 
titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
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declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada 
que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, 
para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. 
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. 
Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as 
informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, 
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação 
formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e 
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. 
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de 
que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os 
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de 
tributos incidentes, se houver. 

  

16. Gestão e Fiscalização Contratual 

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições: 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados 
da empresa contratada; 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
17. Garantia Contratual 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato. 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da 
pertinente convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de 
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares, na forma dos 
anexos III e V,  com necessária conversão dos serviços em homem/hora (Anexo IV); 
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a 
empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as 
mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE; 

  

19. Formulação da Proposta de Preço 
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 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando 
os seguintes itens: 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a 
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e 
trabalhistas. 

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta, a ser preenchida conforme modelo previsto no Anexo IV. 

 
20. Formação de Preços 

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a 
seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto e Cálculo de Custo de 
homem/hora 
Anexo V – Planilha de Treinamento; 
Anexo IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços; 
Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha 
auxiliar própria. 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios 
Técnicos da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e 
procedimentos que serão utilizados nas eleições. 
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do 
anexo V, que demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final 
incorporado ao preço de homem/hora _ ANEXO III: 
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “técnico treinado”. 

  

21. Sanções Contratuais 

 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar 
outras mais severas; 

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 
por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas; 

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 
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21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo 
esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o 
total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos 
serviços; 

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se 
o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

  

22. Distribuição e quantificação dos técnicos 

   

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 

 
23. Vigência 
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
24. Qualificações: 

 
Técnicas: 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 
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em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os 
objetos da presente licitação; 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões 
ou atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra 
e operacional 
equivalente ou superior. 

 
Financeiras: 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser 
verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – 
SG superiores a 1 (um). 
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ANEXO II 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE 
TI NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022 

  

NAT/ZE:_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:_____________
______________________________________________________ 

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:__________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho. 

 

 

 

Minuta de edital ajustada (1117710)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1024



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

40 

 

 
ANEXO III 

  
 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 
(Valores mensais) 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

Licitação nº:        / 2022  

Dia       /      /       às       h      mim 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   
 

Município/UF   
 

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022 
 

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas 
 

Identificação do serviço 

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)  

Posto de Serviço Posto 1 
 

1,1219 

Tipo da contratação: 
(       ) Terceirizada                                                                                  (       ) Regime da CLT 
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                                       (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) 

Regime Tributário: 
(       ) Lucro Real                                                                                     (       ) Lucro Presumido 

MÃO DE OBRA 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   
 

2 Salário normativo da categoria profissional 
  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas 
 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   
 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

1, COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Total (R$) 
 

A Valor dos serviços   R$ 0,00 0,00 
 

B Outros (especificar):       
 

Total   
 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 
 

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   
 

A INSS   
 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

1, COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$) 
 

A Salário-base   
 

B Adicional de periculosidade     
 

C Adicional de insalubridade     
 

D Outros (especificar):     
 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 
  

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 
 

A Transporte  
 

A.1 Desconto do Vale Transporte        
 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
 

C Assistência médica e familiar   
 

D Auxílio-Creche   
 

E Seguro de vida, invalidez e funeral   
 

F Outros (especificar) – Assiduidade   
 

TOTAL 
  

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 
 

A Uniformes (Crachá e Camiseta)  
 

B Álcool em gel 70° INPM  
 

C Máscaras Descartáveis  
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D Outros (marcador permanente e sacos de lixo)  
 

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1  
 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$) 
 

A INSS 20,00%  
 

B SESI ou SESC 1,50%  
 

C SENAI ou SENAC 1,00%  
 

D INCRA 0,20%  
 

E Salário-educação 2,50%  
 

F FGTS 8,00%  
 

G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
 

H SEBRAE 0,60%  
 

TOTAL   36,80%  
 

 
 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$) 
 

A 
13º (décimo terceiro) salário 

 

 

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário 

 

 

TOTAL  
 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$) 
 

A Afastamento maternidade  
 

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade 

 

 

B.1 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade  

 

TOTAL  
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$) 
 

A Aviso-prévio indenizado  
 

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
 

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 

  C.1 – FGTS (40%)  
 

  C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019  
 

D Aviso-prévio trabalhado  
 

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado 

 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho 

 

 

  F.1 – FGTS (40%)  
 

  F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019  
 

TOTAL  
 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 
 

A Férias e terço constitucional de férias  
 

B Ausência por doença  
 

C Licença-paternidade  
 

D Ausências legais  
 

E Ausência por acidente de trabalho  
 

F Outros (especificar)  
 

Subtotal  
 

G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente  

 

TOTAL  
 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 
 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
 

4.2 13º (décimo terceiro) salário  
 

4.3 Afastamento maternidade  
 

4.4 Custo para rescisão  
 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente  
 

TOTAL  
 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5, CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 
 

A Custos indiretos 10,00%  
 

B Lucro 10,00%  
 

C Tributos 11,25%   
 

C.1 Tributos federais     
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  PIS 1,65%  
 

  COFINS 7,60%  
 

  INSS    
 

C.2 Tributos estaduais (ICMS)     
 

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00%  
 

TOTAL  
 

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4) 
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”) Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$) 
 

A Módulo 1 – Composição da remuneração  
 

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
 

C Módulo 3 – Insumos diversos  
 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  
 

Subtotal (A+B+C+D)  
 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  
 

VALOR TOTAL  
 

Obs.: As licitantes deverão comprovar sua opção tributária, fator FAP, Base de Cálculo de PIS e COFINS, tudo a partir dos   
demonstrativos de cumprimento de obrigações acessórias, como DCTF/web, Livro de Apuração ou demonstrativo de apuração, comprovação de opção pelo 
regime de tributação diferenciado estabelecido pela Lei nº 14.288/2021, etc. 
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ANEXO IV 
 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

           

           

  Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor Quantitativo de Valor Total 
 

  proporcional funcionários 
 

    1 

Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 
06/10/22 = 22 

dias 

22   23   

ITEM Apoio   
 

Total – 1º Turno  
 

  Técnico 
de TI 

 

1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 
03/11/22 = 28 

dias 

28   23  
 

      
 

    Total – 2º Turno  
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  
 

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA 
    

  QTD. TÉC. 1º Turno                                                        2º Turno 
    

    Horas   Homens/hora   Horas   Homens/Horas 
    

Maceió 5 176 880 224 1120 
    

Arapiraca 4 176 704 224 896 
    

Palmeira dos 
Índios 

2 
176 352 224 448 

    

Delmiro Gouveia 2 
176 352 224 448 

    

União dos 
Palmares 

2 
176 352 224 448 

    

Penedo 2 176 352 224 448 
    

Porto Calvo 2 176 352 224 448 
    

São Miguel dos 
Campos 

2 
176 352 224 448 

    

Santana do 
Ipanema 

2 
176 352 224 448 

    

Total 23 1584 4048 224 5152 
    

RESUMO 
    

Custo da Proposta em 

Homem/Hora   
Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno 

    

1º Turno   4048 R$  R$ 
    

2º Turno   5152 R$  R$  
    

  Total Final para 2022     R$  
    

Obs:      1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 06-10-2022 =(22 dias) 

multiplicada por 8 horas  diárias de traballho. 

2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022. 

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e 

domingo 
4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 12,19%, e assim os preços são fixos e irreajustáveis, na linha de 
entendimento da AJ-DG 
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ANEXO V 
 

 

  

PLANILHA DE TREINAMENTO 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 
 

 

  Qtde. Valor unitário Valor total 
 

1. Gestão do treinamento 1   
 

2. Ambientes do treinamento 1   
 

3. Transporte intermunicipal 25   
 

4. Transporte municipal 5   
 

5. Refeição 25   
 

6. Alunos 23   
 

Sub Total  
 

Total  
 

Custo Unitário do Treinamento                                                                                                                                                   R$  
 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
1. Gestão do Treinamento 

 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Auxiliar de RH 1   
 

        
 

Total 
  

2. Ambientes do treinamento 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1   
 

Total 
  

3. Transporte intermunicipal 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25   
 

Total 
  

4. Transporte municipal 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5   
 

Total 
  

5. Refeição 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 25   
 

Minuta de edital ajustada (1117710)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1029



 

 

Total   
 

6. Alunos 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Manuais 23   
 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30   
 

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30   
 

Garrafa Água 1   
 

Total 
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ANEXO VI 
 

Minuta de Contrato 
 

CONTRATO Nº XX/2022 

Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa __________, situada 
na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº __________, 
inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° XX/2022, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 
26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a 
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais 
preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as 
disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-
al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de 
dados e periféricos de TI. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de 
execução encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão 
Eletrônico nº XX/2022. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 
___________ (______________________), conforme proposta constante nos autos 
e de acordo com a tabela abaixo: 

 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período Valor 
Mensal 

Valor 
proporcional 

Quantitativo de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio  
Técnico 
de TI 

 
1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 

06/10/22 R$ R$ 23 R$ 

 

Total – 1º Turno R$  
 
1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 

03/11/22 R$  R$  23 R$  

 

Total – 2º Turno R$  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por 
cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da 
declaração de quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de 
que trata o anexo X, certidões negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação 
dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de 
prestação de serviços, na forma do anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de 
liquidação e pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo 
indicado na proposta e nota de empenho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo 
de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias assinada pelos seus contratados/colaboradores 
na forma do anexo ,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme 
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de 
cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, 
comprovados e atestados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária para 
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO NONO - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

 
PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para 
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 

Minuta de edital ajustada (1117710)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1033



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

49 

 

PARÁGRAFO QUINZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de 
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores 
devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local de 
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o 
caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente 

 
PARÁGRAFO VINTE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas 
competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu 
faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o 
reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos 
regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, 
se houver.  

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

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365) . 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serviços de Apoio Administrativo, 
Técnico e Operacional). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
 
c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, por meio 
de termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
 
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 
e) Fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) Apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
 
g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
 
h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
 
i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
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com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, R.G. e título de eleitor 
do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, 
de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, 
o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos 
treinamentos; 
j) Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
 
k) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) Arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
 
o) Fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e 
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; 
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
 
p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
 
q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de contágio 
para o COVID-19;  
  

q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação; 
 
r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
 
e) Fiscalizar a execução do contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2022, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
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 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 

Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive 
aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o 
limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 
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VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à 
contratada:  

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

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos 

homens-horas, por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro 

abaixo, por ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do 

início das atividades previstas; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-

horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior 

a 6 (seis) do início das atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos 

homens-horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro 

abaixo por ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) 

horas e inferior a 6 (seis) do início das atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 

inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, 

sendo esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, 

considerado o total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local 

de prestação dos serviços; 

 

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o 
caso, ser impostas cumulativamente com as de multa. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 

 
PARÁGRAFO QUINTO -  As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia 
do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO -   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO NONO  - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

 
PARÁGRAFO DOZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO CATORZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, 
nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº XX/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim 
de assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato 
de trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não 
ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA CATORZE  - DO REAJUSTE 
 
 O valor contratado será fixo e irreajustável, e não poderá ser objeto, sequer, de 
revisão ou reequilíbrio econômico financeiro. 

 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS  - DO FORO 
 

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

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

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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            ANEXO VII 
                                     Pregão Eletrônico nº XX/2022 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
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ANEXO VIII 
 

PLANILHAS PREENCHIDAS COM OS VALORES ESTIMADOS 
 

  
 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 
(Valores mensais) 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

Licitação nº:        / 2022  

Dia       /      /       às       h      mim 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   
 

Município/UF   
 

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022 
 

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas 
 

Identificação do serviço 

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)  

Posto de Serviço Posto 1 
 

1,1219 

Tipo da contratação: 
(       ) Terceirizada                                                                                  (       ) Regime da CLT 
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                                       (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) 

Regime Tributário: 
(       ) Lucro Real                                                                                     (       ) Lucro Presumido 

MÃO DE OBRA 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   
 

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.699,47 
 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas 
 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   
 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

1, COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Total (R$) 
 

A Valor dos serviços   R$ 0,00 0,00 
 

B Outros (especificar):       
 

Total   
 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 
 

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   
 

A INSS   
 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

1, COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$) 
 

A Salário-base R$ 3.699,47 3.699,47 
 

B Adicional de periculosidade     
 

C Adicional de insalubridade     
 

D Outros (especificar):     
 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.699,47 
 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 
 

A Transporte R$ 174,20 
 

A.1 Desconto do Vale Transporte       -R$ 174,20 
 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 510,91 
 

C Assistência médica e familiar   
 

D Auxílio-Creche   
 

E Seguro de vida, invalidez e funeral   
 

F Outros (especificar) – Assiduidade   
 

TOTAL R$ 510,91 
 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 49,36 
 

B Álcool em gel 70° INPM R$ 6,15 
 

C Máscaras Descartáveis R$ 139,68 
 

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 33,52 
 

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 R$ 171,16 
 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 399,87 
 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$) 
 

A INSS 20,00% R$ 739,89 
 

B SESI ou SESC 1,50% R$ 55,49 
 

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 36,99 
 

D INCRA 0,20% R$ 7,40 
 

E Salário-educação 2,50% R$ 92,49 
 

F FGTS 8,00% R$ 295,96 
 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 110,98 
 

H SEBRAE 0,60% R$ 22,20 
 

TOTAL   36,80% R$ 1.361,40 
 

 
 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$) 
 

A 
13º (décimo terceiro) salário 

R$ 308,29 

 

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário 

R$ 113,45 

 

TOTAL R$ 421,74 
 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$) 
 

A Afastamento maternidade R$ 0,00 
 

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade 

R$ 0,00 

 

B.1 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade R$ 0,00 

 

TOTAL R$ 0,00 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$) 
 

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00 
 

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00 
 

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00 
 

  C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00 
 

  C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 
 

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00 
 

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado 

R$ 0,00 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho 

R$ 0,00 

 

  F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00 
 

  F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 
 

TOTAL R$ 0,00 
 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 
 

A Férias e terço constitucional de férias R$ 411,05 
 

B Ausência por doença R$ 30,83 
 

C Licença-paternidade   
 

D Ausências legais R$ 8,07 
 

E Ausência por acidente de trabalho R$ 12,33 
 

F Outros (especificar)   
 

Subtotal R$ 462,28 
 

G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente R$ 170,12 

 

TOTAL R$ 632,40 
 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 
 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 1.361,40 
 

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 421,74 
 

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00 
 

4.4 Custo para rescisão R$ 0,00 
 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 632,40 
 

TOTAL R$ 2.415,54 
 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5, CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 
 

A Custos indiretos 10,00% R$ 702,58 
 

B Lucro 10,00% R$ 772,84 
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C Tributos 11,25%   
 

C.1 Tributos federais     
 

  PIS 1,65% R$ 158,05 
 

  COFINS 7,60% R$ 727,99 
 

  INSS     
 

C.2 Tributos estaduais (ICMS)     
 

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 191,58 
 

TOTAL R$ 2.553,03 
 

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4) 
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”) Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$) 
 

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.699,47 
 

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 510,91 
 

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 399,87 
 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 2.415,54 
 

Subtotal (A+B+C+D)   
 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2.553,03 
 

VALOR TOTAL R$ 9.578,82 
 

Obs.: As licitantes deverão comprovar sua opção tributária, fator FAP, Base de Cálculo de PIS e COFINS, tudo a partir dos  
demonstrativos de cumprimento de obrigações acessórias, como DCTF/web, Livro de Apuração ou demonstrativo de apuração, comprovação de opção pelo 
regime de tributação diferenciado estabelecido pela Lei nº 14.288/2021, etc. 
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RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

           

           

  Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor Quantitativo de Valor Total 
 

  proporcional funcionários 
 

    1 

Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 
06/10/22 = 22 

dias 

22 R$ 9.578,82 R$ 7.024,47 23 R$ 161.562,76 
 

ITEM Apoio   
 

Total – 1º Turno R$ 161.562,76 
 

  Técnico 
de TI 

 

1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 
03/11/22 = 28 

dias 

28 R$ 9.578,82 R$ 8.940,23 23 R$ 205.625,33 
 

      
 

    Total – 2º Turno R$ 205.625,33 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 367.188,09 
 

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA 
    

  QTD. TÉC. 1º Turno                                                        2º Turno 
    

    Horas   Homens/hora   Horas   Homens/Horas 
    

Maceió 5 176 880 224 1120 
    

Arapiraca 4 176 704 224 896 
    

Palmeira dos 
Índios 

2 
176 352 224 448 

    

Delmiro Gouveia 2 
176 352 224 448 

    

União dos 
Palmares 

2 
176 352 224 448 

    

Penedo 2 176 352 224 448 
    

Porto Calvo 2 176 352 224 448 
    

São Miguel dos 
Campos 

2 
176 352 224 448 

    

Santana do 
Ipanema 

2 
176 352 224 448 

    

Total 23 1584 4048 224 5152 
    

RESUMO 
    

Custo da Proposta em 

Homem/Hora   
Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno 

    

1º Turno   4048 R$ 39,91 R$ 161.562,76 
    

2º Turno   5152 R$ 39,91 R$ 205.625,33 
    

  Total Final para 2022     R$ 367.188,09 
    

Obs:      1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 06-10-2022 =(22 dias) multiplicada por 8 horas  diárias de traballho. 

2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022. 

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e domingo 

4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 12,19%, e assim os preços são fixos e irreajustáveis, na linha de 
entendimento da AJ-DG 
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PLANILHA DE TREINAMENTO 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 
 

 

  Qtde. Valor unitário Valor total 
 

1. Gestão do treinamento 1 1.333,80 R$ 1.333,80 
 

2. Ambientes do treinamento 1 540,22 R$ 540,22 
 

3. Transporte intermunicipal 25 16,96 R$ 424,08 
 

4. Transporte municipal 5 7,52 R$ 37,58 
 

5. Refeição 25 23,00 R$ 575,00 
 

6. Alunos 23 27,24 R$ 626,41 
 

Sub Total R$ 3.537,10 
 

Total R$ 3.936,67 
 

Custo Unitário do Treinamento                                                                                                                                                   R$ 171,16 
 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
1. Gestão do Treinamento 

 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Auxiliar de RH 1 R$ 1.333,80 1.333,80 
 

        
 

Total 1.333,80 
 

2. Ambientes do treinamento 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 540,22 540,22 
 

Total 540,22 
 

3. Transporte intermunicipal 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 16,96 424,08 
 

Total 424,08 
 

4. Transporte municipal 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,52 37,58 
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Total 37,58 
 

5. Refeição 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 25 R$ 23,00 575,00 
 

Total   
 

6. Alunos 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Manuais 23 R$ 12,43 285,89 
 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,30 R$ 218,88 
 

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,61 R$ 108,18 
 

Garrafa Água 1 R$ 13,46 R$ 13,46 
 

Total R$ 626,41 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

   

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro (a), 
inscrito (a) no RG sob nº __________ 

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, que a 

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as 
atividades microinformática e suporte em TI 

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022. 

  

____________________________________, ___ de ___________de 2022. 

 

NOME:__________________________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________________ 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:________________________________ 
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DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
À AJ-DG,
 
Com minuta ajustada do edital, visando a alteração

do valor estimado e das planilhas de custos, a inclusão de
cláusula de reajuste, bem como o aperfeiçoamente das
disposições referente às sanções adminitrativas.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/08/2022, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1117711 e o código CRC CFCF6DAB.

0004573-45.2021.6.02.8000 1117711v1
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PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : REPETIÇÃO. FRACASSO. PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE. MINUTA DE EDITAL.

 

Parecer nº 1070 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de análise da minuta de edital de pregão

eletrônico, visando a repetição de certame, em sua terceira
tentativa, tendo em vista que o Pregão Eletrônico nº 15/2022
fora fracassado (1048451 e 1048452), conforme se observa da
Ata 1048449, e o Pregão Eletrônico nº 45/2022 restou
deserto, pela inexistência de propostas, nos termos da Ata
1095618.

 
O edital original tem como objeto a contratação de

empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de microinformática, transmissão de dados
e periféricos de TI, conforme especificações e condições
assentadas no Termo de Referência (0981370) elaborado pela
COINF e seus anexos, nos termos da instrução contida neste
procedimento.

 
Foi informado pelo Senhor Pregoeiro (1095620)

que a sesssão pública foi registrada como licitação deserta,
tendo em vista a inexistência de propostas,
conforme consignado na ata constante do evento Sei
nº 1095618, pendente, no entanto, sua homologação pela
autoridade competente.

 
Registre-se que a minuta do edital anterior

(1077537) fora aprovada por esta Assessoria Jurídica, por
meio do Parecer 664 (1078820).

 
Em virtude dos sucessivos fracassos nas licitações,

os autos foram encaminhados pelo Senhor Secretário de
Administração (1095705) às unidades competentes para que
fosse dada sequência à instrução, devendo ser avaliado se
o formato assinalado para a contratação necessitaria de
revisão com vistas à nova tentativa de contratação, via
Pregão, ou se, por cautela, considerando tratar-se de um
segundo malogro, pois o primeio certame fora declarado
fracassado (1052163), a contratação, deveria seguir o formato
atual e ser procedida com fundamento no art. 24, V, da Lei nº
8.666/93.

 
A Seção de Instrução de Contratações tentou obter

propostas de preços que consiguissem atender às exigências
constantes dos Editais relacionadas às licitações passadas,
inclusive quanto ao valor estimado de R$ 270.574,07
(duzentos e setenta mil quinhentos e setenta e quatro reais e
sete centavos). No entanto, mesmo após inúmeras consultas a
potenciais fornecedores, localizados em contratações
pretéritas de objetos similares firmadas por este e por outros
órgãos, não obteve sucesso, sugerindo, por fim, a realização
de nova licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com ampla participação, em razão do
valor estimado com base no valor hora médio de contratações
de objetos similares, obtidos na plataforma banco de preços,
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de objetos similares, obtidos na plataforma banco de preços,
no valor unitário, por hora, de R$ 45,81 (quarenta e cinco
reais e oitenta e um centavos) e total de R$ 421.452,00
(quatrocentos e vinte e um mil quatrocentos e cinquenta e
dois reais) - 1115673, considerando os quantitativos de horas
apurados pela SPPAC (1054746).

 
De posse dos autos, a SPPAC formulou nova

planilha, considerando novos custos, alterando-se também
alguns índices para tornar a contratação mais vantajosa para
a Administração e mais atrativa para os licitantes, consoante
pronunciamento contido no Despacho SPPAC 1116069,
ajustando o valor homem hora (h/h) para R$ 39,91 (trinta e
nove reais e noventa e um centavos), bastante próximo
daquele preço médio calculado a partir da consulta do banco
de preços colacinado pela SEIC, chegando-se, nesta
projeção, ao valor total estimado para a contratação em
R$ 367.188,09 (trezentos e sessenta e sete mil cento e
oitenta e oito reais e nove centavos), novo valor máximo
a ser fixado para o certame.

 
Ademais, ressaltou que o novo valor estimado deve

ser fixo e irreajustável, não podendo ser objeto, sequer, de
revisão ou reequilíbrio econômico financeiro, já que os
valores já estão atualizados em relação à vigente CCT pelo
IPCA-E.

 
Apesar de o gestor contratual ter sugerido

alteração no termo de referência para que constasse a
exigência de a contratada ter sistema informatizado que
permita os registros de ponto, atrasos, ausências, horas
extras e horas faltantes em tempo real, adequado às Portarias
nº 1510/09 e 373/2011 do Ministério de Trabalho (Despacho
COINF 1116065), a SPPAC (1116069) ponderou que:

 
"(...) por não se tratar de uma contratação
continuada, o controle que ali quer se
implantar, com a devida vênia, é
dispiciendo e caro à Administração, já
que a própria Unidade havia concordado
com a sistemática proposta, e o problema
detectado, ao que tudo indica, foi o preço
máximo estabelecido para a licitação, não
a métrica de medição dos serviços.
Tanto o é que toda a pesquisa formulada
pela SEIC levou em consideração essa
métrica, ou seja, a cobrança dos serviços
por homem/hora, vez que o mercado já
trabalha com tal padrão.
Retornar ao controle estabelecido pela
COINF, também retardará ainda mais o
pleito, posto que a pesquisa de preços
terá que levar em consideração tal
proposta, apesar de que os preços
máximos fixados por esta Seção o foram
considerando-se os reais custos
estimados com a remuneração de pessoal,
somente os convertendo em homem hora
para fins de faturamento, atestação dos
serviços e aplicação de sanções."
 

A proposição veiculada pela SPPAC foi ratificado
pelo Senhor Secretário de Administração no evento SEI n°
1116216.

 
A SLC inseriu nova minuta (1117710), nos mesmos

termos do edital anterior, ajustada apenas quanto aos novos
valores estimados pela SPPAC e quanto à inclusão de cláusula
restritiva a qualquer hipótese de reajuste.
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Frise-se, como dito acima, que se trata de repetição

de certame, com aproveitamento integral dos elementos da
licitação fracassada.

 
Nos referidos autos, constam todas as peças

essenciais, já citadas no Parecer 197 (1021021) e no Parecer
664 (1078820), ambos da lavra desta Assessoria Jurídica, não
havendo necessidade de aqui reproduzir os mesmos termos de
antes, razão pela qual ratificamos aquele documento e
acrescentamos os novos elementos.

 
Assim, nos termos do parágrafo único do Art. 38 da

Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de
sua regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(1117710) na modalidade PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando
a contratação de empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática,
transmissão de dados e periféricos de TI, de acordo com
requisição promovida pela Comissão de Planejamento das
Eleições 2022.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral,

ressaltando a necessidade de o Exmo. Sr. Presidente deste
Tribunal homologar os atos praticados pelo Pregoeiro
relativos ao Pregão Eleitrônico nº 45/2022, que restou deserto
(1095620), nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº
3.555/2000, com autorização para realização de novo certame.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 03/08/2022, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/08/2022, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118336 e o código CRC 43A7D594.

0004573-45.2021.6.02.8000 1118336v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de agosto de 2022.
Trata-se de instrução voltada à repetição de

certame, na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando à
contratação de empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática,
em sua terceira tentativa, tendo em vista que o
Pregão Eletrônico nº 15/2022 fora fracassado
(1048451 e 1048452), conforme se observa da Ata 1048449, e
o Pregão Eletrônico nº 45/2022 restou deserto, pela
inexistência de propostas, nos termos da Ata 1095618.

Os autos foram encaminhados à Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, a qual emitiu o Parecer 1070 (1118336),
no sentido da aprovação, nos termos do parágrafo único do
Art. 38 da Lei nº 8.666/93, da minuta do edital de licitação
(1117710)c

A AJ/DG, no mesmo pronuncimento, também
enfatizou a necessidade de o Exmo. Sr. Presidente
homologar os atos praticados pelo Pregoeiro relativos ao
Pregão Eleitrônico nº 45/2022, que restou deserto (1095620),
nos termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000,
com a consequente autorização para realização de novo
certame.

Assim, elevo o feito ao Exmo. Sr. Presidente deste
Tribunal sugerindo, com as vênias de estilo, que sejam
emitidas a autorização para a realização de novo certame, na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de microinformática, transmissão de dados
e periféricos de TI, de acordo com requisição promovida pela
Comissão de Planejamento das Eleições 2022, ao tempo em
que sejam homologados os atos praticados pelo Pregoeiro no
procedimento do Pregão Eleitrônico nº 45/2022, que resultou
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deserto (1095620), nos termos do inciso IV, art. 7º, do
Decreto nº 3.555/2000.   

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/08/2022, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1119043 e o código CRC 79BB80DA.

0004573-45.2021.6.02.8000 1119043v1
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PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Pregão . Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática.

 

Decisão nº 3393 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de autorização para repetição de certame, em
sua terceira tentativa, correspondente à contratação de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de
TI, de acordo com requisição promovida pela Comissão de
Planejamento das Eleições 2022.

Ocorrre que houve o fracasso do Pregão Eletrônico nº
15/2018, conforme Ata (1048449) e que o Pregão Eletrônico nº
45/2022 restou deserto, pela inexistência de propostas, nos termos
da Ata (1095618).

 Em trâmite de instrução, os autos foram encaminhados à
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral que emitiu Parecer
(1118336)  no sentido da aprovação da minuta de Edital do novo
Certame (1117710).

Ademais disso, a referida unidade consultiva da Diretoria-
Geral ressaltou a necessidade da homologação Pregoeiro relativos ao
Pregão Eleitrônico nº 45/2022, que restou deserto (1095620), nos
termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, com a
consequente autorização para realização de novo certame.

Istso posto, considerando toda instrução posta nestes
autos, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro relativos ao
Pregão Eletrônico nº 45/2022, nos termos do inc. IV, art. 7º, do
Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em que AUTORIZO a realização
de novo certame, na modalidade PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para
conhecimento, registros e adoção das providências administrativas
que se revelem necessárias ou recomendáveis à consecução do feito.

 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/08/2022, às 19:48, 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
1119744 e o código CRC 8B73E695.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7755//22002222  
  

PROCESSO Nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 24 de agosto de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 

                   Horário de Abertura: 14:30 horas 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de 
empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, 
transmissão de dados e periféricos de TI, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão 
de Planejamento das Eleições 2022. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, 
ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 
2014, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro 
de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 
31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, a Portaria nº 
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial 
da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste 
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  

 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.  
 
2 – DA VIGÊNCIA 
 
2.1.  A vigência do contrato será a partir da data da sua assinatura, até o dia 31 de 
dezembro no ano em curso, considerando o prazo para pagamento, podendo encerrar-se antes, com 
a solução de todas as obrigações contratuais das partes. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
3.1.  Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
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3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 

da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes 

de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de 

servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 

49;  

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

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 
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g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestado por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 
a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 

no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

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

 

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

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição 

do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
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5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, 

nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento do envio de lances. 

5.9. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as 

descrições constantes neste edital. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços, em algarismo e por extenso, sendo permitidas apenas duas 

casas após a vírgula; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares às especificações 

constantes nos anexos deste Edital;  

c) Planilha de Custos e Formação dos Preços - Valores Mensais, Resumo das Planilhas de 

Custos e Proposta de Preços e Planilha de Treinamento, a serem preenchidas conforme 

modelos constantes nos Anexos III a V, respectivamente, a qual deverá conter: 

d) Indicação do sindicato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa que rege a 
categoria profissional que executará o serviço, bem como a respectiva data base e 
vigência, conforme Código Brasileiro de Ocupações – CBO. 

6.1.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do 
recolhimento das contribuições às entidades terceiras (SESI, SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, 
INCRA e Salário Educação), conforme disposto no parágrafo terceiro do art. 13 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, portanto, não poderão cotar esses itens, 
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sob pena de desclassificação. 

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

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 

sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido 

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

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

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro 

e os licitantes. 
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo VALOR GLOBAL dos serviços (1º turno + 
2º turno). 
 

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

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 

e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

Edital do PE nº 75/2022 (1121908)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1063



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

7 

 

7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 

para divulgação.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 
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seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, 

de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

8.3.1. Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite máximo para 
a contratação o valor global de R$ 367.188,09 (trezentos e sessenta e sete mil, cento e 
oitenta e oito reais e nove centavos), para contratação dos serviços, sendo R$ 161.562,76 
(cento e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos), 
para o 1º turno de eleição, e  R$ 205.625,33 (duzentos e cinco mil, seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta e três centavos), para o 2º turno de eleição, se houver, e que de modo 
algum vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 

8.3.1.1. As planilhas preenchidas, totalizando o valor constante no item 8.3.1., estão 
disponíveis no Anexo VIII. 
 

8.3.1.2.  O critério de aceitabilidade será aferido também em relação ao valor do 
homem/hora, tendo como critério os valores disponíveis nas planilhas constantes no 
Anexo VIII. 

8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
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propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, 

e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 

pena de não aceitação da proposta.  

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 

prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.6.3.  A proposta vencedora ajustada e as Planilhas de Custos, conforme modelos 

constantes nos Anexos III a V deverão ser enviados quando solicitados pelo pregoeiro. 

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

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a sua continuidade. 

8.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 7.24. 

8.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 

com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

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

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme 

o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr 
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êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, 

de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena 

de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 

da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

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

autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva. 

 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

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

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do 

seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.10.2.1. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno 

porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que 

exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, 

§1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 

123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de 

contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e 

das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 

não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, a 

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do 

vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, 

mediante apresentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, 

o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com 

o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação 

cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item 

em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, 

além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a 

inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) 

seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica: Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou 
declaração de capacidade técnica, em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica 
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de direito público ou privado, que comprovem ter a licitante fornecido serviços 
compatíveis em características com os objetos da presente licitação. 

9.10.3.1.   A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica 
através de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade logística, 
qualificação de mão de obra e operacional equivalente ou superior. 

9.10.3.2.   Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos 
comprovados em operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em 
atividades de técnico de urna em pleitos eleitorais anteriores. 

 
9.10.3.3.  A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a 
apresentação de certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições 
de ensino ou órgãos idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ 
do emissor, bem assim que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária 
mínima de 120 (cento e vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de 
emissão. 

 
9.103.4.  A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de 
urna, comprovada por registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela 
Zona Eleitoral de atuação e que abone conduta anterior, supri as exigências 
anteriores. 

9.10.4. Qualificação econômico-financeira: 

a)  Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a 
contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do 
certame; 

 
c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a 
ser verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – 
SG superiores a 1 (um). 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 

de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõem o lote ofertado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração 

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 

de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 24.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas contrato de 
prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor e prazo de 
pagamento, em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 
contrato.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação 
das sanções cabíveis. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL  
 
16.1.  Os gestores terão as seguintes atribuições: 
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a) Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
 
b) Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou 
cooperados da empresa contratada;  
 
c) Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
 
d) Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
 
e) Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
 
f) Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que 
atendidas as obrigações contratuais;  
 
g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  
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a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, 

aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 

por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso de até duas horas do início das atividades previstas; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, por 

local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do início das 

atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, por 

local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por ocorrência, sendo 

considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do início das 

atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 

total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta última quando 

o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das ocorrências de 

atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos serviços; 

 

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral.  

 

17.3.  As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa. 

17.4.         A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
17.5.  Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
17.6.          As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
 
17.7. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
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indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos 
reais e comprovados. 

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

 
17.9.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 

 
17.10.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

 
17.12.  O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
17.13.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice utilizado 
para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
17.14.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.15.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
 
18- DO PAGAMENTO  

 
18.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por 
cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e 
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo IX, certidões 
negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e 
gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do anexo II, termo de 
recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
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18.2.  O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na 
proposta e nota de empenho. 

 
18.3. Não será admitido pagamento antecipado. 
 
18.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias 
determinadas pela legislação fiscal. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
 
18.6.  A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis 
após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias 
assinada pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo ,declarações de não incidência de 
tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à 
atestação dos serviços. 
 
18.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e atestados. 
 
18.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria 
nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
 
18.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa 
jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento ficará 
suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de 
faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento 
emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 
 
18.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas legais 
vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
 
18.11.  Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que não 
forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edital). 
 
18.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos 
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, deverá 
declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  
 
18.13.  A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por isto a 
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contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações necessárias 
junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
 
18.14.  A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, 
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo Ordenador 
em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, 
pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não 
prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de 
tributos incidentes, se houver.  
 
18.15. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365). 
 

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados 
na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no Programa de 
Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - Natureza da Despesa 
n° 33.90.39.79 (Serv. de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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20.1. As obrigações do Contratante encontram-se discriminadas na Minuta 
Contratual, inserida no Anexo VI deste Edital. 

  
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. As obrigações da Contratada encontram-se discriminadas na Minuta Contratual, 
inserida no Anexo VI deste Edital. 

   
22 – DA GARANTIA CONTRATUAL  
 
22.1. Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar 
uma das garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
22.1.1. É condição para implementação de acréscimos, supressões e eventuais 
repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da garantia 
prestada. 

 
22.2. A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
22.3. A garantia somente será liberada após a execução de todas as prestações 
contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais penalidades pecuniárias 
impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 
 
22.4. Não será aceita garantia por meio de seguro ou fiança bancária que exclua 
execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 
 
22.5. A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que a 
contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de trabalho, se for 
o caso. 
 
22.6. Caso o pagamento a que se refere o subitem 22.5. não ocorra após o 
encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das verbas 
trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
22.6.1. Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição garantidora 
atenderá ao disposto no item 22.6., caso haja solicitação de resgate por parte do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
23 – DO REAJUSTE 
 
23.1. O valor contratado será fixo e irreajustável, e não poderá ser objeto, sequer, de 
revisão ou reequilíbrio econômico financeiro. 

 
24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

24.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 

da isonomia e do interesse público. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos 
sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
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ANEXO II – Relatório Setorial de Prestação de Serviços de Microinformática e Suporte 
de TI; 
ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços (por posto); 
ANEXO IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços;  
ANEXO V - Planilha de Treinamento; 
ANEXO VI - Minuta de Contrato; 
ANEXO VII - Sugestão de Planilha para contratação; 
ANEXO VIII – Planilhas preenchidas com Valores Estimados; 
ANEXO IX- Declaração de Cumprimento de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias. 
 

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

Maceió/AL, 09 de setembro de 2022. 
 
 

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

    TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de 
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência. 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação 

 
À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita 
equipe de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e 
computadores com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para 
homologação dos sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase 
de produção; oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de 
votação e de transmissão remota; registro das informações levantadas; convocação, 
treinamento e apoio aos mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; 
substituição de urnas que apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos 
arquivos das urnas eletrônicas após a votação. 

 
Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado 
apenas, particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se 
busque, como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela 
para o momento tão particular e único que o das eleições. 

 
2.2 Restrições Legais 
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a 
contratação de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, 
servidor, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
2.3 Finalidade 
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com 
conhecimentos na área de informática. 
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos 
expedientes. 
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Suas atividades serão: 
 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, 
etc...); 
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, 
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das 
seções eleitorais; 
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais; 
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; 
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das 
dificuldades encontradas; 
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos 
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais. 

 
2.4 Premissas de Perfil 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como 
já refalado em número reduzido. 
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a 
partir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

 
Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: 
Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral. 

 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão. 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça 
Eleitoral, o qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, 
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 
efetividade, transparência e segurança”. 

 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos 

•Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e 
•Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral. 

 
2.6 Parcelamento ou não da solução 

 
A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações 
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anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade 
de gestão dos serviços de apoio da realização das eleições. 

 
2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de 
transmissão e seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio 
do correto funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de 
contingência, e a célere transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE. 

 
3. Especificação dos serviços 

 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, 
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior. 

 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão 
realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, 
pontos de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação. 

 
3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste 
Termo de Referência. 
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados 
pela contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento. 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da 
seguinte forma: 
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, 
inclusive quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais. 

3.6 Momentos: 

 : 

  

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas: 
– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno; 

Ante-véspera das Eleições: 

 – Data: 30/09/2022: 1º Turno; 

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Véspera das Eleições: 
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 – Data: 01/10/2022: 1º Turno; 

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dia das Eleições: 

– Data: 02/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias posteriores à eleição: 

– Data: 03/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) 
- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022 

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado 

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno; 

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver; 

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022 

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação 
e urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas 
informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: 
vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, 
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em 
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, 
pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do 
Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca 
dos detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito. 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de 
votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos 
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular 
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e 
instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão 
remotos. 
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de 
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das 
atividades de remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou 
local de armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral. 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos 
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios 
eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para 
as Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, 

Edital do PE nº 75/2022 (1121908)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1086



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

30 

 

auxílio técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de 
urnas eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos 
ao pleito eleitoral. 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, 
correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas 
informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e 
equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno. 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: 
tem a finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover 
o deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), 
assegurando o direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência 
de verbas extraordinárias. 

  

 
4. Qualificação dos profissionais 

 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em 
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico 
de urna em pleitos eleitorais anteriores. 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos 
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim 
que comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e 
vinte) horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por 
registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação 
e que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática. 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a 
partidos políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores 
ou empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, 
para a prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 
07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo 
exigida declaração, sob as penas da Lei, para este fim. 

 
5. Locais de apresentação 

 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: 
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de 
seleção ou treinamento). 
Véspera e dia das Eleições: 
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme determinado 
pelo Contratante. 

 
6. Deslocamento 

 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço 
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e 
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municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área 
de abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e 
prover os meios de transporte. 

  

NAT Área 
Zonas Abrangidas 
PA – Postos de Atendimento 

Maceió I 

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 

6ª (Atalaia) 
  

PA (Capela) 

8ª (Pilar) 

PA (Santa Luzia do Norte) 

15ª (Rio Largo) 

26ª (Marechal Deodoro) 

Arapiraca II 

20ª (Traipu) 

22ª (Arapiraca) 

29ª (Batalha) 

44ª (Girau do Ponciano) 

49ª (São Sebastião) 

55ª (Arapiraca) 

Palmeira dos Índios III 

5ª (Viçosa) 

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo) 

45ª (Igaci) 

31ª (Major Isidoro) 

46ª (Cacimbinhas) 

Delmiro Gouveia IV 

27ª (Mata Grande) 

PA (Piranhas) 

39ª (Água Branca) 

40ª (Delmiro Gouveia) 

Santana do Ipanema V 

11ª (Pão de Açúcar) 

19ª (Santana do Ipanema) 

PA (Olho Dágua das Flores) 

50ª (Maravilha) 

51ª (São José da Tapera) 

União dos Palmares VI 
9ª (Murici) 

16ª (São José da Laje) 
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PA (Colônia Leopoldina) 

53ª (Joaquim Gomes) 

21ª (União dos Palmares) 

Penedo VII 

13ª (Penedo) 

7ª (Coruripe) 

  

PA (Junqueiro) 

37ª (Porto Real do Colégio) 

PA (Piaçabuçu) 

Porto Calvo VIII 

PA (Passo de Camaragibe) 

14ª (Porto Calvo) 

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi) 

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe) 

São Miguel dos Campos IX 

PA (Anadia) 

34ª (Senador Teotônio Vilela) 

PA (Junqueiro) 

18ª (São Miguel dos Campos) 

47ª (Campo Alegre) 

48ª (Boca da Mata) 

PA (Anadia) 

PA (Limoeiro de Anadia) 

10. Estratégia de Contratação 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 
3.697, de 21/12/2000. 

 
11. Valor estimado 
R$ XXXXXXX (XXXXXX) para o 1º turno, e R$ yyyyy(dyyyyyyyyy) para o 2º turno, se 
houver. 

 
12. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, 
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Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, 
O. Das Eleições 2022. 

13. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e 
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; 
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de 
prevenção de contágio para o COVID-19; 
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14. Obrigações do Contratante 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato; 

 
15. Pagamento 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do 
valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de 
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o anexo 
IV, certidões negativas federais ( FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas 
unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na 
forma do anexo I, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas 
pela legislação fiscal; 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após 
o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos 
serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo 
,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota 
fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal 
do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho 
autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal 
poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a 
legislação. 
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a 
contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo 
titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de 
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declaração será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada 
que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, 
para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. 
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. 
Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as 
informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, 
não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação 
formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e 
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. 
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de 
que houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os 
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de 
tributos incidentes, se houver. 

  

16. Gestão e Fiscalização Contratual 

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições: 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados 
da empresa contratada; 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
pagamentos. 
17. Garantia Contratual 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato. 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da 
pertinente convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de 
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares, na forma dos 
anexos III e V,  com necessária conversão dos serviços em homem/hora (Anexo IV); 
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a 
empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as 
mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE; 

  

19. Formulação da Proposta de Preço 
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 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando 
os seguintes itens: 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a 
prestação contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e 
trabalhistas. 

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta, a ser preenchida conforme modelo previsto no Anexo IV. 

 
20. Formação de Preços 

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a 
seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
Anexo III – Planilha de Custos e Formação de Preços por Posto e Cálculo de Custo de 
homem/hora 
Anexo V – Planilha de Treinamento; 
Anexo IV – Resumo das Planilhas de Custos Homem/Hora e Proposta de Preços; 
Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha 
auxiliar própria. 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios 
Técnicos da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e 
procedimentos que serão utilizados nas eleições. 
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do 
anexo V, que demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final 
incorporado ao preço de homem/hora _ ANEXO III: 
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “técnico treinado”. 

  

21. Sanções Contratuais 

 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar 
outras mais severas; 

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 
por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas; 

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 
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21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo 
esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o 
total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos 
serviços; 

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso 
e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se 
o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

  

22. Distribuição e quantificação dos técnicos 

   

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 

União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 

 
23. Vigência 
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
24. Qualificações: 

 
Técnicas: 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 
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em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os 
objetos da presente licitação; 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões 
ou atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra 
e operacional 
equivalente ou superior. 

 
Financeiras: 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 
física há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser 
verificado pela unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, 
comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – 
SG superiores a 1 (um). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital do PE nº 75/2022 (1121908)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1095



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

39 

 

 
ANEXO II 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE 
TI NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022 

  

NAT/ZE:_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:_____________
______________________________________________________ 

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:__________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho. 
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ANEXO III 

  
 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 
(Valores mensais) 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

Licitação nº:        / 2022  

Dia       /      /       às       h      mim 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   
 

Município/UF   
 

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022 
 

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas 
 

Identificação do serviço 

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)  

Posto de Serviço Posto 1 
 

1,1219 

Tipo da contratação: 
(       ) Terceirizada                                                                                  (       ) Regime da CLT 
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                                       (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) 

Regime Tributário: 
(       ) Lucro Real                                                                                     (       ) Lucro Presumido 

MÃO DE OBRA 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   
 

2 Salário normativo da categoria profissional 
  

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas 
 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   
 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

1, COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Total (R$) 
 

A Valor dos serviços   R$ 0,00 0,00 
 

B Outros (especificar):       
 

Total   
 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 
 

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   
 

A INSS   
 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

1, COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$) 
 

A Salário-base   
 

B Adicional de periculosidade     
 

C Adicional de insalubridade     
 

D Outros (especificar):     
 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 
  

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 
 

A Transporte  
 

A.1 Desconto do Vale Transporte        
 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros)  
 

C Assistência médica e familiar   
 

D Auxílio-Creche   
 

E Seguro de vida, invalidez e funeral   
 

F Outros (especificar) – Assiduidade   
 

TOTAL 
  

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 
 

A Uniformes (Crachá e Camiseta)  
 

B Álcool em gel 70° INPM  
 

C Máscaras Descartáveis  
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D Outros (marcador permanente e sacos de lixo)  
 

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1  
 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS  
 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$) 
 

A INSS 20,00%  
 

B SESI ou SESC 1,50%  
 

C SENAI ou SENAC 1,00%  
 

D INCRA 0,20%  
 

E Salário-educação 2,50%  
 

F FGTS 8,00%  
 

G Seguro acidente do trabalho 3,00%  
 

H SEBRAE 0,60%  
 

TOTAL   36,80%  
 

 
 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$) 
 

A 
13º (décimo terceiro) salário 

 

 

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário 

 

 

TOTAL  
 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$) 
 

A Afastamento maternidade  
 

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade 

 

 

B.1 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade  

 

TOTAL  
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$) 
 

A Aviso-prévio indenizado  
 

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado  
 

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado  
 

  C.1 – FGTS (40%)  
 

  C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019  
 

D Aviso-prévio trabalhado  
 

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado 

 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho 

 

 

  F.1 – FGTS (40%)  
 

  F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019  
 

TOTAL  
 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 
 

A Férias e terço constitucional de férias  
 

B Ausência por doença  
 

C Licença-paternidade  
 

D Ausências legais  
 

E Ausência por acidente de trabalho  
 

F Outros (especificar)  
 

Subtotal  
 

G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente  

 

TOTAL  
 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 
 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições  
 

4.2 13º (décimo terceiro) salário  
 

4.3 Afastamento maternidade  
 

4.4 Custo para rescisão  
 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente  
 

TOTAL  
 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5, CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 
 

A Custos indiretos 10,00%  
 

B Lucro 10,00%  
 

C Tributos 11,25%   
 

C.1 Tributos federais     
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  PIS 1,65%  
 

  COFINS 7,60%  
 

  INSS    
 

C.2 Tributos estaduais (ICMS)     
 

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00%  
 

TOTAL  
 

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4) 
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”) Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$) 
 

A Módulo 1 – Composição da remuneração  
 

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários  
 

C Módulo 3 – Insumos diversos  
 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas  
 

Subtotal (A+B+C+D)  
 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  
 

VALOR TOTAL  
 

Obs.: As licitantes deverão comprovar sua opção tributária, fator FAP, Base de Cálculo de PIS e COFINS, tudo a partir dos   
demonstrativos de cumprimento de obrigações acessórias, como DCTF/web, Livro de Apuração ou demonstrativo de apuração, comprovação de opção pelo 
regime de tributação diferenciado estabelecido pela Lei nº 14.288/2021, etc. 
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ANEXO IV 
 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

           

           

  Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor Quantitativo de Valor Total 
 

  proporcional funcionários 
 

    1 

Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 
06/10/22 = 22 

dias 

22   23   

ITEM Apoio   
 

Total – 1º Turno  
 

  Técnico 
de TI 

 

1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 
03/11/22 = 28 

dias 

28   23  
 

      
 

    Total – 2º Turno  
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  
 

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA 
    

  QTD. TÉC. 1º Turno                                                        2º Turno 
    

    Horas   Homens/hora   Horas   Homens/Horas 
    

Maceió 5 176 880 224 1120 
    

Arapiraca 4 176 704 224 896 
    

Palmeira dos 
Índios 

2 
176 352 224 448 

    

Delmiro Gouveia 2 
176 352 224 448 

    

União dos 
Palmares 

2 
176 352 224 448 

    

Penedo 2 176 352 224 448 
    

Porto Calvo 2 176 352 224 448 
    

São Miguel dos 
Campos 

2 
176 352 224 448 

    

Santana do 
Ipanema 

2 
176 352 224 448 

    

Total 23 1584 4048 224 5152 
    

RESUMO 
    

Custo da Proposta em 

Homem/Hora   
Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno 

    

1º Turno   4048 R$  R$ 
    

2º Turno   5152 R$  R$  
    

  Total Final para 2022     R$  
    

Obs:      1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 06-10-2022 =(22 dias) 

multiplicada por 8 horas  diárias de traballho. 

2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022. 

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e 

domingo 
4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 12,19%, e assim os preços são fixos e irreajustáveis, na linha de 
entendimento da AJ-DG 
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ANEXO V 
 

 

  

PLANILHA DE TREINAMENTO 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 
 

 

  Qtde. Valor unitário Valor total 
 

1. Gestão do treinamento 1   
 

2. Ambientes do treinamento 1   
 

3. Transporte intermunicipal 25   
 

4. Transporte municipal 5   
 

5. Refeição 25   
 

6. Alunos 23   
 

Sub Total  
 

Total  
 

Custo Unitário do Treinamento                                                                                                                                                   R$  
 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
1. Gestão do Treinamento 

 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Auxiliar de RH 1   
 

        
 

Total 
  

2. Ambientes do treinamento 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1   
 

Total 
  

3. Transporte intermunicipal 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25   
 

Total 
  

4. Transporte municipal 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5   
 

Total 
  

5. Refeição 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 25   
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Total   
 

6. Alunos 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Manuais 23   
 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30   
 

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30   
 

Garrafa Água 1   
 

Total 
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ANEXO VI 
 

Minuta de Contrato 
 

CONTRATO Nº XX/2022 

Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS E A EMPRESA _________.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 – Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa __________, situada 
na _______________, inscrita no CNPJ/MF sob o n° _________, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador da C.I nº __________, 
inscrito no CPF nº ___________, residente e domiciliado na Rua _______________, resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro na Lei Federal n° 
10.520/02, no Decreto nº 10.024/2019 e no Edital do Pregão Eletrônico n° 75/2022, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos das Leis Federais n° 
10.520/02, 8.666/93 e regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 
26 de maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a 
Resolução nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução 
Normativa do Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais 
preceitos de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as 
disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-
al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de 
dados e periféricos de TI. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de 
execução encontram-se descritas no ANEXO I e nos demais itens do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 75/2022. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 
___________ (______________________), conforme proposta constante nos autos 
e de acordo com a tabela abaixo: 

 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
 
 
 

ITEM 

Serviço Subitem Descrição Período Valor 
Mensal 

Valor 
proporcional 

Quantitativo de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio  
Técnico 
de TI 

 
1 Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 

06/10/22 R$ R$ 23 R$ 

 

Total – 1º Turno R$  
 
1 Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 

03/11/22 R$  R$  23 R$  

 

Total – 2º Turno R$  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por 
cento) do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 
(oito) dias úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da 
declaração de quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de 
que trata o anexo X, certidões negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação 
dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de 
prestação de serviços, na forma do anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de 
liquidação e pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo 
indicado na proposta e nota de empenho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo 
de 3 dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, 
comprovantes dos serviços prestados (conforme edital),declaração de quitação de 
obrigações trabalhistas e previdenciárias assinada pelos seus contratados/colaboradores 
na forma do anexo ,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme 
legislação) e outros exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de 
cada etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, 
comprovados e atestados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária para 
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO NONO - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento 
da União (conforme edital). 
 
PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

 
PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para 
crédito na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
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PARÁGRAFO QUINZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da 
mesma pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente 
comunicado pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste 
caso, o prazo de pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do 
despacho autorizativo. Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a 
comprovação fiscal poderá ser exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o 
caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de 
algum tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original 
assinada pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de 
acordo com as normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não 
apresentação de declaração será automaticamente entendida como situação normal de 
retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL 
poderão ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores 
devidos pela contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de 
Recolhimento da União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local de 
prestação dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o 
caso. Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da 
legislação municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são 
prestados localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota 
fiscal e prestar as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município 
competente 

 
PARÁGRAFO VINTE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas 
competentes e autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu 
faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o 
reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos 
regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, 
se houver.  

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

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365) . 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos 
Eleitorais) - Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serviços de Apoio Administrativo, 
Técnico e Operacional). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
 
c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, por meio 
de termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
 
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à 
contratação; 
 
e) Fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) Apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
 
g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados 
ou cooperados; 
 
h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
 
i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado 
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com a identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, R.G. e título de eleitor 
do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, 
de até quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, 
o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos 
treinamentos; 
j) Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em 
dimensão que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher 
sua aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 
02 (duas) camisetas por contratado; 
 
k) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) Arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que 
atendem às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-
2005,respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
 
o) Fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por 
dia e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e 
correto descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; 
bem assim instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
 
p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
 
q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de contágio 
para o COVID-19;  
  

q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas na licitação; 
 
r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 
vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

Edital do PE nº 75/2022 (1121908)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1108



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

52 

 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da 
Resolução 09/2005-CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
 
e) Fiscalizar a execução do contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2022, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 
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 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da 

Lei mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que 

haja conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive 
aqueles decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o 
limite do valor dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 
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VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à 
contratada:  

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

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos 

homens-horas, por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro 

abaixo, por ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do 

início das atividades previstas; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-

horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior 

a 6 (seis) do início das atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos 

homens-horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro 

abaixo por ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) 

horas e inferior a 6 (seis) do início das atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 

inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, 

sendo esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, 

considerado o total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local 

de prestação dos serviços; 

 

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o 
caso, ser impostas cumulativamente com as de multa. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 

 
PARÁGRAFO QUINTO -  As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia 
do contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total 
desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO OITAVO -   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO NONO  - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

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

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

 
PARÁGRAFO DOZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO TREZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO CATORZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, 
nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre 
as partes. 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 E À PROPOSTA DE 
PREÇO DA CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às condições do Pregão 

Eletrônico nº 75/2022 e seus anexos, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor 
total do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim 
de assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária 
que exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de 
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato 
de trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não 
ocorra após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para 
pagamento das verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de 
resgate por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA CATORZE  - DO REAJUSTE 
 
 O valor contratado será fixo e irreajustável, e não poderá ser objeto, sequer, de 
revisão ou reequilíbrio econômico financeiro. 

 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS  - DO FORO 
 

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

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

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

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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            ANEXO VII 
                                     Pregão Eletrônico nº 75/2022 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone   
Fax  
E-mail  
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ANEXO VIII 
 

PLANILHAS PREENCHIDAS COM OS VALORES ESTIMADOS 
 

  
 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO 
(Valores mensais) 

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

Licitação nº:        / 2022  

Dia       /      /       às       h      mim 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   
 

Município/UF   
 

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022 
 

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas 
 

Identificação do serviço 

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA UNIDADE DE MEDIDA)  

Posto de Serviço Posto 1 
 

1,1219 

Tipo da contratação: 
(       ) Terceirizada                                                                                  (       ) Regime da CLT 
(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                                       (       ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98) 

Regime Tributário: 
(       ) Lucro Real                                                                                     (       ) Lucro Presumido 

MÃO DE OBRA 

Mão de obra vinculada à execução contratual 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)   
 

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.699,47 
 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas 
 

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)   
 

REGIME DE TRIBUTAÇÃO :                                                                                                      

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

1, COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Total (R$) 
 

A Valor dos serviços   R$ 0,00 0,00 
 

B Outros (especificar):       
 

Total   
 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00 
 

2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual   
 

A INSS   
 

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO   
 

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
 

1, COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$) 
 

A Salário-base R$ 3.699,47 3.699,47 
 

B Adicional de periculosidade     
 

C Adicional de insalubridade     
 

D Outros (especificar):     
 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.699,47 
 

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 
 

A Transporte R$ 174,20 
 

A.1 Desconto do Vale Transporte       -R$ 174,20 
 

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 510,91 
 

C Assistência médica e familiar   
 

D Auxílio-Creche   
 

E Seguro de vida, invalidez e funeral   
 

F Outros (especificar) – Assiduidade   
 

TOTAL R$ 510,91 
 

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS 

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 
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A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 49,36 
 

B Álcool em gel 70° INPM R$ 6,15 
 

C Máscaras Descartáveis R$ 139,68 
 

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 33,52 
 

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 R$ 171,16 
 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 399,87 
 

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições 

4.1. Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$) 
 

A INSS 20,00% R$ 739,89 
 

B SESI ou SESC 1,50% R$ 55,49 
 

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 36,99 
 

D INCRA 0,20% R$ 7,40 
 

E Salário-educação 2,50% R$ 92,49 
 

F FGTS 8,00% R$ 295,96 
 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% R$ 110,98 
 

H SEBRAE 0,60% R$ 22,20 
 

TOTAL   36,80% R$ 1.361,40 
 

 
 

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$) 
 

A 
13º (décimo terceiro) salário 

R$ 308,29 

 

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) salário 

R$ 113,45 

 

TOTAL R$ 421,74 
 

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$) 
 

A Afastamento maternidade R$ 0,00 
 

B 
Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento maternidade 

R$ 0,00 

 

B.1 
Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo substituto 
durante os 120 dias de licença-maternidade R$ 0,00 

 

TOTAL R$ 0,00 
 

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$) 
 

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00 
 

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00 
 

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00 
 

  C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00 
 

  C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 
 

D Aviso-prévio trabalhado R$ 0,00 
 

E 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado 

R$ 0,00 

 

F 
Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho 

R$ 0,00 

 

  F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00 
 

  F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00 
 

TOTAL R$ 0,00 
 

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$) 
 

A Férias e terço constitucional de férias R$ 411,05 
 

B Ausência por doença R$ 30,83 
 

C Licença-paternidade   
 

D Ausências legais R$ 8,07 
 

E Ausência por acidente de trabalho R$ 12,33 
 

F Outros (especificar)   
 

Subtotal R$ 462,28 
 

G 
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional 
ausente R$ 170,12 

 

TOTAL R$ 632,40 
 

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 
 

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 1.361,40 
 

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 421,74 
 

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00 
 

4.4 Custo para rescisão R$ 0,00 
 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 632,40 
 

TOTAL R$ 2.415,54 
 

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5, CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 
 

A Custos indiretos 10,00% R$ 702,58 
 

B Lucro 10,00% R$ 772,84 
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C Tributos 11,25%   
 

C.1 Tributos federais     
 

  PIS 1,65% R$ 158,05 
 

  COFINS 7,60% R$ 727,99 
 

  INSS     
 

C.2 Tributos estaduais (ICMS)     
 

C.2 Tributos municipais (ISS) 2,00% R$ 191,58 
 

TOTAL R$ 2.553,03 
 

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4) 
Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”) Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) (R$) 
 

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.699,47 
 

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 510,91 
 

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 399,87 
 

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 2.415,54 
 

Subtotal (A+B+C+D)   
 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2.553,03 
 

VALOR TOTAL R$ 9.578,82 
 

Obs.: As licitantes deverão comprovar sua opção tributária, fator FAP, Base de Cálculo de PIS e COFINS, tudo a partir dos  
demonstrativos de cumprimento de obrigações acessórias, como DCTF/web, Livro de Apuração ou demonstrativo de apuração, comprovação de opção pelo 
regime de tributação diferenciado estabelecido pela Lei nº 14.288/2021, etc. 
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RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

           

           

  Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor Quantitativo de Valor Total 
 

  proporcional funcionários 
 

    1 

Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 
06/10/22 = 22 

dias 

22 R$ 9.578,82 R$ 7.024,47 23 R$ 161.562,76 
 

ITEM Apoio   
 

Total – 1º Turno R$ 161.562,76 
 

  Técnico 
de TI 

 

1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 
03/11/22 = 28 

dias 

28 R$ 9.578,82 R$ 8.940,23 23 R$ 205.625,33 
 

      
 

    Total – 2º Turno R$ 205.625,33 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 367.188,09 
 

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA 
    

  QTD. TÉC. 1º Turno                                                        2º Turno 
    

    Horas   Homens/hora   Horas   Homens/Horas 
    

Maceió 5 176 880 224 1120 
    

Arapiraca 4 176 704 224 896 
    

Palmeira dos 
Índios 

2 
176 352 224 448 

    

Delmiro Gouveia 2 
176 352 224 448 

    

União dos 
Palmares 

2 
176 352 224 448 

    

Penedo 2 176 352 224 448 
    

Porto Calvo 2 176 352 224 448 
    

São Miguel dos 
Campos 

2 
176 352 224 448 

    

Santana do 
Ipanema 

2 
176 352 224 448 

    

Total 23 1584 4048 224 5152 
    

RESUMO 
    

Custo da Proposta em 

Homem/Hora   
Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno 

    

1º Turno   4048 R$ 39,91 R$ 161.562,76 
    

2º Turno   5152 R$ 39,91 R$ 205.625,33 
    

  Total Final para 2022     R$ 367.188,09 
    

Obs:      1. A quantidade de horas para o primeiro turno foi calculada com base no número de dias a serem trabalhados (de 15-09 a 06-10-2022 =(22 dias) multiplicada por 8 horas  diárias de traballho. 

2. Para o segundo turno de votação, a contagem obedeceu a mesma lógica, considerando-se 28 dias por 8hs ( de 07-10 a 03-11-2022. 

3. Foram computados nos dias de execução de serviços os considerados compensados, tendo em vista a necessidade de execução de atividades em feriados e domingo 

4. Já esta considerada no cálculo a possibilidade de reajuste para 2022, calculada pelo IPCA em 12,19%, e assim os preços são fixos e irreajustáveis, na linha de 
entendimento da AJ-DG 
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PLANILHA DE TREINAMENTO 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 
 

 

  Qtde. Valor unitário Valor total 
 

1. Gestão do treinamento 1 1.333,80 R$ 1.333,80 
 

2. Ambientes do treinamento 1 540,22 R$ 540,22 
 

3. Transporte intermunicipal 25 16,96 R$ 424,08 
 

4. Transporte municipal 5 7,52 R$ 37,58 
 

5. Refeição 25 23,00 R$ 575,00 
 

6. Alunos 23 27,24 R$ 626,41 
 

Sub Total R$ 3.537,10 
 

Total R$ 3.936,67 
 

Custo Unitário do Treinamento                                                                                                                                                   R$ 171,16 
 

MEMÓRIAS DE CÁLCULO 
1. Gestão do Treinamento 

 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Auxiliar de RH 1 R$ 1.333,80 1.333,80 
 

        
 

Total 1.333,80 
 

2. Ambientes do treinamento 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 540,22 540,22 
 

Total 540,22 
 

3. Transporte intermunicipal 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 16,96 424,08 
 

Total 424,08 
 

4. Transporte municipal 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,52 37,58 
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Total 37,58 
 

5. Refeição 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 25 R$ 23,00 575,00 
 

Total   
 

6. Alunos 
 

Descrição Qtde. Unitário Total 
 

Manuais 23 R$ 12,43 285,89 
 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,30 R$ 218,88 
 

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,61 R$ 108,18 
 

Garrafa Água 1 R$ 13,46 R$ 13,46 
 

Total R$ 626,41 
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ANEXO IX 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

   

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro (a), 
inscrito (a) no RG sob nº __________ 

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, que a 

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as 
atividades microinformática e suporte em TI 

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022. 

  

____________________________________, ___ de ___________de 2022. 

 

NOME:__________________________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________________ 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:_____________________________ 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2022.
Devolvo os autos à SLC, para demais providências

decorrentes da Decisão 3393, da Presidência (doc. 1119744).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/08/2022, às 23:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122357 e o código CRC 2B98BB40.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022081000177
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006657-82.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo,
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Posters para as Eleições de 2022, conforme o
edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 3. Edital: 10/08/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00076-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2022
às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/08/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007656-35.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo,
material gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, de acordo com o edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00077-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/08/2022
às 14h30 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/08/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004573-45.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão
de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00075-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2022
às 14h30 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/08/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006803-26.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo –
receitas azuis tipo “B” para uso da AAMO, conforme especificações e condições assentadas
no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/08/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00074-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/08/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/08/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 114/2022. Processo nº 7.712/2022-SAO contratada: J
R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES - LTDA, CNPJ 01.631.853/0001-94. Objeto:
Lona em Polietileno encerado, cor azul: 4 x 3 metros (300 UN), valor unitário R$ 67,19.
Validade do Registro: de 09/08/2022 a 09/08/2023.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 115/2022. Processo nº 7.712/2022-SAO contratada: S.
N DA CUNHA, CNPJ 44.781.659/0001-06. Objeto: Capacete para motociclista escamoteável,
cor branca, Tamanho 60 (10 UN), valor unitário R$ 383,00; Óculos de proteção tipo selado
(30 UN), valor unitário R$ 115,00; Trava de segurança, para controle de carrinho transporte
(04 UN), valor unitário R$ 286,00. Validade do Registro: de 09/08/2022 a 09/08/2023.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 11640/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 20/2022. Objeto:
Prestação de serviços de fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em
garrafões de 20 (vinte) litros, estes fornecidos em regime de comodato, com entrega no
edifício sede do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA. CNPJ: 46.218.034/0001-58. Modalidade de
Licitação: Pregão n. 39/2022. Fundamentação Legal: com o disposto na Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, e alterações posteriores, e na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e alterações
posteriores. Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 - Julgamento de Causas e
Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral no Estado do Amazonas e,
02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: o contrato terá vigência por
12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no DOU. Do Preço: valor estimado
global R$ 32.190,00 (trinta e dois mil, cento e noventa reais). Data da Assinatura:
04/08/2022. Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, como Contratante, e a
Senhora KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3942/2017 TRE-AM. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
16/2019, de Prestação de serviços técnicos e especializados em suporte, implantação,
customização, parametrização, configuração e manutenção de gestão dos recursos
públicos. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATA DA :
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Fundamentação Legal: com o disposto na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, em especial nos seguintes
artigos: art. 57, II. DO OBJETO: alteração do item 2.1 da Cláusula Segunda (Vigência) e do
item 3.1 da Cláusula Terceira (Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de
06/08/2022 a 05/08/2023. DO PREÇO: valor total de R$ 479.360,00 (quatrocentos e setenta
e nove mil, trezentos e sessenta reais). DATA DA ASSINATURA: 25/07/2022. Assinam:
Desembargador Presidente JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Contratante, e os Senhores
ANTÔNIO JORGE SOARES DE SOUZA e ELTON EDUARDO DE LIMA pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 052/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA.
OBJETO: Locação de Geradores para as Eleições 2022 no Município de Salvador/BA. VALOR
TOTAL: R$ 117.400,58. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 040/2022. D OT AÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.12; Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI:
0003499-35.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da sua assinatura até 16/11/2022.
ASSINATURA: 09/08/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA  e o Sr.
Marcelo Massaharu Yamane e a Sra. Cintia Wagner da Silva, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 50/2022

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 2366/2022 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de estabilizadores de tensão de 1000VA e de baterias
seladas de 12V e 7Ah com sistema eletroquímico chumbo-ácido para atender a demanda
do TRE-CE, conforme as especificações do edital e seus anexos.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor Geral

(SIDEC - 09/08/2022) 070007-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 9740/2022. Objeto: Aquisição de material permanente para
atender às necessidades de segurança contra incêndios, pânicos e emergências previstas
no PPCIPE(Plano de Prevenção e Combate a Incêndios, Pânicos e Emergências) do TRE/CE,
nos Fóruns e Cartórios Eleitorais localizados no interior do Estado do Ceará, conforme
especificações do Edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 10/08/2022 das 08h00
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE
ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00066-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
26/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/08/2022) 70007-00001-2022NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19582/2021. Espécie: Contrato n.º 65/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI L . Objeto:
aquisição de material impresso para as seções eleitorais, conforme especificações do Edital
do Pregão Eletrônico nº 48/2022 e seus anexos..Fundamento Legal: a No Pregão Eletrônico
nº 48/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b Nos termos
propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: l constem no processo administrativo
n.º 19.582/2021; l não contrariem o interesse público; c Nas determinações da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; d Nos preceitos do Direito Público; e Supletivamente, nos
princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado, Assinam:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e, pela contratada Thyago Guimarães Mafra.
Data: 08/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19582/2021. Espécie: Contrato n.º 68/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa GRÁFICA E EDITORA EXITO LTDA L . Objeto:
aquisição de material impresso para as seções eleitorais, conforme especificações do Edital
do Pregão Eletrônico nº 48/2022 e seus anexos..Fundamento Legal: a No Pregão Eletrônico
nº 48/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b Nos termos
propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: l constem no processo administrativo
n.º 19.582/2021; l não contrariem o interesse público; c Nas determinações da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; d Nos preceitos do Direito Público; e Supletivamente, nos
princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado, Assinam:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e, pela contratada Ricardo Carvalho Gadelha
Filho Data: 08/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19582/2021. Espécie: Contrato n.º 64/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa GRÁFICA E EDITORA LICEU EIRELI, inscrita no
CNPJ sob n.º 24.084.386/0001-25 . Objeto: aquisição de material impresso para as seções
eleitorais, conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 48/2022 e seus
anexos..Fundamento Legal: a No Pregão Eletrônico nº 48/2022, conforme a Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b Nos termos propostos pela CONTRATADA que,
simultaneamente: l constem no processo administrativo n.º 19.582/2021; l não contrariem
o interesse público; c Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; d Nos
preceitos do Direito Público; e Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos
Contratos e nas disposições do Direito Privado , Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE-CE e, pela contratada Elba Maria Valois Coutinho,. Data: 08/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19582/2021. Espécie: Contrato n.º 63/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIREL . Objeto:
aquisição de material impresso para as seções eleitorais, conforme especificações do Edital do
Pregão Eletrônico nº 48/2022 e seus anexos..Fundamento Legal: a No Pregão Eletrônico nº
48/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b Nos termos propostos
pela CONTRATADA que, simultaneamente: l constem no processo administrativo n.º 19.582/2021;
l não contrariem o interesse público; c Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;
d Nos preceitos do Direito Público; e Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos
Contratos e nas disposições do Direito Privado, Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE e, pela contratada Melina Ferreira de Paula Marques Sena,,. Data: 08/08/2022.
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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 agosto de 2022.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/08/2022, às 12:16, 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
1122555 e o código CRC 9D9655A8.

0004573-45.2021.6.02.8000 1122555v1
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Consulta Ata do Pregão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 75/2022

 
Às 14:30 horas do dia 24 de agosto de 2022, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRE 121/2022 de 06/04/2022 para, em atendimento às
disposições contidas no Decreto 10.024/2019, referente ao Processo nº 0004573-45.2021 , realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 75/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro
abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se
“licitação deserta”.

Item: 1
Descrição: Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos
Descrição Complementar: Serviços de Manutenção e Reparação de Computadores e seus Periféricos
Tratamento Diferenciado: - 
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 367.188,0900 Intervalo Mínimo Entre Lances: -
Situação: Cancelado

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Equipe de Apoio

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

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2022.

Sr. Secretário de Administração,

 

Em conformidade com às disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico n.º
75/2022, a qual, pela inexistência de propostas  foi registrado em ata  “licitação
deserta”, evento sei nº 1132938.

 

Seguem os presentes autos  à consideração de V.Sª.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 24/08/2022, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1132941 e o código CRC F10588B9.

0004573-45.2021.6.02.8000 1132941v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À Diretoria-Geral
(e à SEIC)
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Nos termos assinalados pelo Sr. Pregoeiro, no

Despacho PREG 1132941, não houve apresentação de
propostas para o Pregão 75/2022, mediante o qual se
pretendia selecionar pestador para o serviço de apoio técnico
de TI.

Dessa forma, peço-lhe vênia para sugerir que os
autos evoluam à apreciação da Presidência, para efeito de
homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro, que
declarou deserto o certame.

Dada a imprescindibilidade do objeto para os
trabalhos eleitorais, considerando ainda o fato de se tratar da
terceira tentativa de contratação por licitação, conforme a
longa instrução demonstra, comunico que os presentes
autos estão sendo também direcionados à SEIC, para
urgente instrução com vista à contratação direta do objeto,
dada a impossibilidade de se repetir o certame considerando a
proximidade da realização do 1º Turno de Votação. 

Nesse ponto, convém assinalar que a contratação
direta deverá ser instruída, primeiramente, com foco na figura
do inciso V do art. 24, da Lei nº 8.666/93, porém, tendo em
conta as infrutíferas tentativas de contratação retratadas
nestes autos, inclusive de forma direta, será também
considerada a fudamentação no inciso IV do art. 24, da Lei nº
8.666/93, caso necessário.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 13:12, 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
1134742 e o código CRC E6BF4199.

0004573-45.2021.6.02.8000 1134742v1
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E-mail - 1135110

Data de Envio: 
  26/08/2022 14:03:26

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

Para (com cópia oculta):
    grupowfs.adm@gmail.com
    contato@wfsconsultoriaesolucoes.com.br
    wagner@grupowfs.com.br
    riservterceirizacao@gmail.com
    inove.terceirizacao.servicos@gmail.com
    DINAMICACONTABILIDADE2010@HOTMAIL.COM
    MANOEL.ARAUJO@THS.INF.BR
    ADMVENDAS@NEWSUPRI.com.br
    GOVERNO@VSDATA.com.br
    NOTORIOS.ASSESSORIA@GMAIL.COM
    CONTATO@DUOG.com.br
    COMERCIAL@VECTRACS.com.br
    FISCAL@BINARIONET.com.br
    manoel.araujo@ths.inf.br
    WFERREIRA@INDRACOMPANY.COM
    LICITACOES@LAMPP-IT.com.br
    FABRICIO@GETINFO.NET.BR
    LICITACOES@WLGRUPO.com.br
    FINANCEIRO@ILHASERVICE.com.br
    ADMINISTRATIVO@AGNUS.ENG.BR
    WASHINGTON@LUMINARSISTEMAS.com.br
    ADMINISTRACAO@PRONET-PE.com.br
    ADM@AMAZONINF.com.br
    CONTATO@ALLPEX.NET
    FINANCEIRO@CSAMPAIO.com.br
    CONTABILIDADE@INPHOCO.com.br
    TEMPUZ@VANT.com.br
    BIGBRITO28@GMAIL.COM
    FINANCEIRO@1DOC.com.br
    mic.tecinf@gmail.com
    rj11tecnologia@gmail.com
    contato@jtiautomacao.com.br
    EXPRESSELECTRONICS@HOTMAIL.COM
    suporte03-simatech@hotmail.com
    contato@optimusconsulting.com.br
    contato@fabiocabraltec.com.br
    brasil@at-informatica.com
    SOSCURSOS@lIVE.COM
    JACIRA@AVANTIA.COM.BR
    CONTATO@SEALTELECOM.COM.BR
    DIRETOR@LINEPRO.COM.BR
    arpsist@arpsist.com.br
    SIDNEY.FABIANI@GEMELO.COM.BR
    JEFFERSON.ALBUQUERQUE@VERTIV.COM
    FERNANDO.FERRAZ@SODALITA.COM.BR
    TELEDATA@TLD.COM.BR
    contato.valex@gmail.com
    CONTATO@DUOG.COM.BR
    comercial@pronet.com.br
    tathiane@getinfo.net.br
    LICITACOES@WLGRUPO.COM.BR
    EDESIO.ALVES@GEMELO.COM
    atendimento@sodalita.com.br
    contato@promaxima.com.br

Assunto: 
   Apoio de TI - Eleições 2022 - TRE/AL
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Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa especializada na manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, por
ocasião das Eleições 2022, conforme especificações presentes em Termo de Referência, anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL,
VISTO QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEM PREVISÃO DE INÍCIO PARA O PRÓXIMO DIA 15/09.

Em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Lisiana Teixeira Cintra - (82) 99301-0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0981370.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me submeter ao crivo de V. Exa. informação

prestada pelo sr. Pregoeiro dando conta do fracasso do Pregão
Eletrônico n.º 75/2022 (1132941), objetivando a contratação de
empresa especializada em serviços de manutenção  e reparação
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática,
transmissão de dados e periféricos de TI, tudo conforme consignado
em ata (1048449).

Segundo informa o sr. Secretário de Administração
(1134742), trata-se da terceira tentativa de contratação por licitação,
razão pela qual, considerando a impossibilidade de repetição do
certame antes da realização do 1º Turno, comunica que orientará
nova instrução dos autos, intentando agora a contratação pela via
direta, primeiramente, com foco na figura do inciso V do art. 24, da
Lei nº 8.666/93, porém, tendo em conta as infrutíferas tentativas de
contratação retratadas nestes autos, inclusive de forma direta, será
também considerada a fudamentação do inciso IV do do mesmo
dispositivo, caso necessário.

Posta assim a questão, concluo os autos a V. Exa., para a
necessária e competente deliberação, com a sugestão de que seja
promovida a homologação dos atos praticados pelo sr. Pregoeiro, que
declarou fracassado o Pregão n.º 75/2022, com a concessão
de autorização para instrução com vistas à contratação direta do
objeto, considerando a figura do art. 24, V e, caso necessário, do
inciso IV, da Lei nº 8.666/93, haja vista as razões já invocadas.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/08/2022, às 16:23, 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
1135267 e o código CRC 1D74DDBA.

0004573-45.2021.6.02.8000 1135267v1
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VR CONSULTORIA LTDA - EPP 
CNPJ 17.278.191/0001-50 

Av. Fernandes Lima, 08, Farol 
Empresarial Centenário Office - Sala 603  

CEP: 57.050-000 – Maceió – Alagoas 
Fone:  82 4009-5090 | 82 99102.7170 | 82 99329.2436  

contato@promaxima.com.br | www.promaxima.com.br 
 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 
 
 
 

Dados da Licitante: 
Razão Social: VR CONSULTORIA LTDA EPP 
Endereço: AV FERNANDES LIMA, 08 
CNPJ: 17.278.191/0001-50  
Representante Legal: RAFFAEL DE GUSMÃO A. ESCARPINI 
Fone: 82 – 99329-2436  
E-mail: contato@promaxima.com.br 
Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação 
 
Validade da Proposta: 30 dias 
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VR CONSULTORIA LTDA - EPP 
CNPJ 17.278.191/0001-50 

Av. Fernandes Lima, 08, Farol 
Empresarial Centenário Office - Sala 603  

CEP: 57.050-000 – Maceió – Alagoas 
Fone:  82 4009-5090 | 82 99102.7170 | 82 99329.2436  

contato@promaxima.com.br | www.promaxima.com.br 
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VR CONSULTORIA LTDA - EPP 
CNPJ 17.278.191/0001-50 

Av. Fernandes Lima, 08, Farol 
Empresarial Centenário Office - Sala 603  

CEP: 57.050-000 – Maceió – Alagoas 
Fone:  82 4009-5090 | 82 99102.7170 | 82 99329.2436  

contato@promaxima.com.br | www.promaxima.com.br 
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VR CONSULTORIA LTDA - EPP 
CNPJ 17.278.191/0001-50 

Av. Fernandes Lima, 08, Farol 
Empresarial Centenário Office - Sala 603  

CEP: 57.050-000 – Maceió – Alagoas 
Fone:  82 4009-5090 | 82 99102.7170 | 82 99329.2436  

contato@promaxima.com.br | www.promaxima.com.br 
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VR CONSULTORIA LTDA - EPP 
CNPJ 17.278.191/0001-50 

Av. Fernandes Lima, 08, Farol 
Empresarial Centenário Office - Sala 603  

CEP: 57.050-000 – Maceió – Alagoas 
Fone:  82 4009-5090 | 82 99102.7170 | 82 99329.2436  

contato@promaxima.com.br | www.promaxima.com.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maceió/AL, 26 de agosto de 2022. 

 
 
 
 

   
________________________________ 

RAFFAEL DE GUSMÃO ATAIDE ESCARPINI 
Sócio – Diretor de Projetos 

CPF: 046.318.174-37 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SPPAC,
 
Encaminho, para análise da regularidade, planilhas

de composição de preço apresentadas pela empresa Pro
Máxima (1135642), registrando a urgência da contratação,
uma vez que o início da prestação de serviço está previsto
para o próximo dia 15/09.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 26/08/2022, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135647 e o código CRC 45413808.

0004573-45.2021.6.02.8000 1135647v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SEIC (c/c GSAD).
 
Senhora Chefe,
 
Considerando-se tratar de contratação com base no

art. 24, Inciso V da Lei 8666/93, há necessidade de que a
proponente adeque sua proposta aos ditames legais,
sendo exigível, previamente, os seguintes ajustes:

 
a) Fixação do preço máximo admitido para o

certame, na forma do item 8.3.1 do edital do pregão nº
75/2022 (1121908), não podendo ser superior a R$ 367.188,09
(trezentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e oito reais e
nove centavos);

b) Há necessidade de preenchimento da proposta
de preços e de todas as planihas pertinentes, conforme
exigência do item 6.1 do edital acima mencionado;

c) Devem acompanhar a proposta de preços os
anexos III, IV e V, devidamente preenchidos,  essenciais
para o medição dos serviços durante a sua execução.

d) Por último, a empresa também deve atender às
demais exigências aditalícias ( certidões negativas fiscais,
declaração de independência da proposta, certidão negativa
de falência, declarações de que não emprega menor,
qualificação técnica, com juntada de certificado de que atende
ao objeto,  etc), bem como que atenda aos requisitos de
qualificação econômico-financeira, ofertando seu balanço,
que de deve ser apresentado na forma da Lei (registrado na
junta comercial, com termo de abertura e encerramento,  ser
do exercício de 2021, assinado por contador e pelo sócio
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gerente da empresa, etc ) e que deve apresentar os índices
minimos de liquidez corrente, geral e insolvência igual ou
superior a 1.

 
Para facilitar o preenchimento das planilhas e

proposta, enviamos a Vossa Senhoria, por e-mail,  a planilha
de preços utilizada como referência para fixação de preços
máximos, em formato editável, que pode ser utilizada como
modelo pelos proponentes.

 
Sendo o que se nos apresenta no momento, a

deliberação superior.
 
Atenciosamente / Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 26/08/2022, às 19:03, 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
1135696 e o código CRC 7758E067.

0004573-45.2021.6.02.8000 1135696v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Acuso ciência do Despacho 1135696, ao tempo em

que solicito ao Sr. Chefe da SPPAC que a proposta seja
avaliada à luz do Despacho GSAD 1134742, em que se
assinala o direcionamento para a contratação direta não com
base no inciso V, mas também no inciso IV, da Lei nº
8.666/93, diante das anteriores tentativas de contratação por
licitação e direta frustradas, na forma documentada nos
autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135740 e o código CRC D291D3F6.

0004573-45.2021.6.02.8000 1135740v1
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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 agosto de 2022.
A SAD ( c/c SEIC), informado da necesidade de

atendimento das diligencias requestadas nas letras "b" e "c"
do despacho anterior, independentemente da modalidade de
contratacão.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 28/08/2022, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1136011 e o código CRC 930F62A6.

0004573-45.2021.6.02.8000 1136011v1
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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 agosto de 2022.
À SEIC, em atenção ao Despacho SPPAC 1136011.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/08/2022, às 14:38, 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
1136034 e o código CRC 0B987DE8.

0004573-45.2021.6.02.8000 1136034v1
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E-mail - 1136273

Data de Envio: 
  29/08/2022 12:27:58

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

Para:
    contato@promaxima.com.br

Assunto: 
  Apoio de TI - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado senhor Rafael,

Encaminho manifestação da unidade responsável pela análise da regularidade das planilhas de
contratações de mão de obra, para manifestação e atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Proposta_1135642_Proposta_TRE_AL__3_.pdf
    Despacho_1135696.html
    Despacho_1136011.html
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Maceió/AL 5 9.513,77R$                          47.568,86R$                             
Arapiraca/AL 4 9.513,77R$                          38.055,09R$                             

Palmeira dos Índios/AL 2 9.513,77R$                          19.027,54R$                             
Delmiro Gouveia/AL 2 9.513,77R$                          19.027,54R$                             

União dos Palmares/AL 2 9.513,77R$                          19.027,54R$                             
Penedo/AL 2 9.513,77R$                          19.027,54R$                             

Porto Calvo/AL 2 9.513,77R$                          19.027,54R$                             
São Miguel dos Campos/AL 2 9.513,77R$                          19.027,54R$                             

Santana do Ipanema/AL 2 9.513,77R$                          19.027,54R$                             

23

Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática

364.694,58R$                                                                                                 

VALOR TOTAL (15/09 a 03/11)

79.281,43R$                                             
63.425,14R$                                             
31.712,57R$                                             
31.712,57R$                                             
31.712,57R$                                             
31.712,57R$                                             
31.712,57R$                                             
31.712,57R$                                             
31.712,57R$                                             

QTDE DE 
POSTOS

CARGO HORARIA
VALOR UNITÁRIO MENSAL 

DO EMPREGADO.
TIPO DO SERVIÇO

(A)

QUADRO DE RESUMO

O objeto contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

Processo Administrativo n.° 0004573-45.2021.6.02.8000
PARA: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

8 H Diárias
4
5
6
7
8

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS 
9

VALOR MENSAL/ POSTO DE 
SERVIÇO

1
2
3

Município/UF
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SUBITEM DESCRIÇÃO PERÍODO DIAS VALOR MENSAL VALOR PROPORCIONAL QTDE POSTOS VALOR TOTAL

1 1º TURNO
15/09/22 a 
06/10/22 22 9.513,77R$                          6.976,77R$                               23 160.465,62R$      

2 2º TURNO
07/10/22 a 
03/11/22 28 9.513,77R$                          8.879,52R$                               23 204.228,97R$      

Pilar - Aalgoas  28 de agosto de 2022

Sócio Administrador
Ricardo da Silva Gomes

CNPJ 41.610.719/0001-21
Riserv Terceirização de Serviços

________________________________________

I
T
E
M

SERVIÇO

APOIO TÉCNICO DE TI TOTAL DO 1º TURNO

TOTAL DO 2º TURNO

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO IV

204.228,97R$                                          

160.465,62R$                                          

 364.694,58R$                                          

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1020
Conta Poupança: 3509-9
Operção: 003
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A
B
C
D

1
2
3
4

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Valor (R$)
A Salário 3.595,50R$              
B Adicional periculosidade -R$                        
C Adicional insalubridade -R$                        
D Adicional noturno -R$                        
E Adicional Hora Extra §2º Cláusula 20ª CCT/2019 -R$                        
F Feriado em dobro diurno (Conf. Súmula 444 e Cláusula 26 CT) -R$                        
G Intervalo intrajornada (15 horas) -R$                        
H DSR - 20% Hora Extra 12 x 36 (((Remuneração)/220*1,6)*15)*20% -R$                        

3.595,50R$              
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS Valor (R$)
A Transporte (R$ 6,70 x 22)-Sálario x 6% 68,33-R$                    
B Auxilio-alimetação (Vales, Cesta Básica etc) (R$ 23,00 x 22)x90% 455,40R$                  
C Assistência médica e familiar -R$                        
D Auxílio creche -R$                        
E Seguro de vida -R$                        
F Exames admissionais, demissionais, periódicos (PCMSO/PPRA) -R$                        

455,40R$                 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$)
A Uniformes (CAMISA e CRACHA) / 2 MESES 50,00R$                    
B Álcool em gel 70° INPM 9,80R$                      
C Máscaras Descartáveis 306,25R$                  
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) 13,58R$                    
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 216,53R$                  

596,16R$                 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % Valor R$
A INSS 20,00% 719,10R$                  
B SESI ou SESC 1,50% 53,93R$                    
C SENAI ou SENAC 1,00% 35,95R$                    
D INCRA 0,20% 7,19R$                      
E Salário educação 2,50% 89,88R$                    
F FGTS 8,00% 287,64R$                  

Nº de meses de execução contratual

Data da apresentação da proposta 01/07/2022
Município/UF ALAGOAS
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2021/2022

(15/09/2022 a 03/11/2022)
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR
Técnico em Informática – 8 horas

Data base da categoria
Categoria profissional ( vinculada à execução contratual) SEAC/SINDPD - AL000159/2021

01/01/2021

QUANTIDADE 23

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caractetríticas distintas) Técnico em Informática – 8 horas
Salário normativo da categoria profissional 3.595,50R$                                                                        

ANEXO  I - A - MÃO DE OBRA

Total da remuneração

Total de Benefícios mensais diários

Total de Insumos Diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
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G Seguro Acidente de Trabalho (RAT 2% FAP 1%) 2,00% 71,91R$                    
H SEBRAE 0,60% 21,57R$                    

35,80% 1.287,18R$              

4.2 13º SALÁRIO % Valor (R$)
A 8,33% 299,62R$                  

8,33% 299,62R$                 
% Valor (R$)

B 2,98% 107,26R$                  
11,32% 406,89R$                 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE Valor (R$)
A Afastamento Maternidade/paternidade 0,00% -R$                        

% Valor (R$)
B 0,00% -R$                        

0,00% -R$                        
SUBMÓDULO 4.4 - Rescisão

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,00% -R$                        
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,00% -R$                        
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,00% 71,91R$                    
D Aviso prévio trabalhado 0,16% 5,81R$                      

77,72R$                    
% Valor (R$)

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,06% 2,08R$                      
F 0,00% -R$                        

2,22% 79,80R$                    
SUBMÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 % Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias 11,11% 399,50R$                  
B Ausência por doença 0,83% 29,96R$                    
C Licença paternidade 0,63% 22,47R$                    
D Ausências legais 0,28% 9,98R$                      
E Ausência por acidente de trabalho 0,02% 0,71R$                      
F Outros 0,00% -R$                        

462,62R$                 
% Valor (R$)

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,61% 165,62R$                  
17,47% 628,26R$                 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % Valor (R$)

4.1 Encargos Previdênciários e FGTS 35,80% 1.287,19R$              
4.2 13º Salário 11,32% 406,89R$                  
4.3 Afastamento Maternidade 0,14% 5,03R$                      
4.4 Custo de Rescisão 2,22% 79,80R$                    
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 17,47% 628,27R$                  
4.6 Outros (Especificar) 0,00% -R$                        

66,95% 2.407,18R$              
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % Valor (R$)
A Custos Indiretos 10,0% 705,42R$                  
B Lucro 12,0% 931,16R$                  
C Tributos 0,9135 9.513,77R$              

Tributos Federais (PIS/CPP) 0,65% 61,84R$                    
Tributos Federais (CONFINS) 3,00% 285,41R$                  

SUBTOTAL

TOTAL
SUBMÓDULO 4.2 - 13º Salário

13º Salário
Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário
TOTAL

SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade

TOTAL

TOTAL

C.1

Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL

SUBTOTAL

Multa FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
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C.2 Tributos Estaduais 0,00% -R$                        
C.3 Tributos Municipais (ISS) 5,00% 475,69R$                  

30,65% 2.459,53R$              

Valor (R$)
A Módulo 1_ Composição da Remuneração 3.595,50R$              
B Módulo 2_ Benefícios Mensais Diários 455,40R$                  
C Módulo 3_ Insumos Diversos (uniformes, equipamentos e outros) 596,16R$                  
D Módulo 4_ Encargos Sociais e Trabalhistas 2.407,18R$              

7.054,25R$              
E Módulo 5_ Custos Indiretos, tributos e lucro 2.459,53R$              

9.513,77R$              

Anexo III - D - Quadro Demonstrativo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor (R$)

A 9.513,77R$              
B 218.816,75R$          
C 357.400,69R$          

Qtde. Unitário Total
1 1.333,80R$    1.333,80R$              
1 540,00R$       540,00R$                  

25 16,90R$         422,50R$                  
5 7,52R$            37,60R$                    
1 23,00R$         23,00R$                    

23 63,26R$         1.455,00R$              
3.811,90R$              
1.168,35R$              

216,53R$                  

Qtde. Unitário Total
1 1.333,80R$    1.333,80R$              

1.333,80R$              

Qtde. Unitário Total
1 540,00R$       540,00R$                  

540,00R$                  

Qtde. Unitário Total
25 16,90R$         422,50R$                  

422,50R$                  

Qtde. Unitário Total
5 7,52R$            37,60R$                    

37,60R$                    

Qtde. Unitário Total
1 23,00R$         23,00R$                    

23,00R$                    

Qtde. Unitário Total
23 25,00R$         575,00R$                  

2. Ambientes do treinamento
1. Gestão do treinamento

Sub Total
Total

Custo por posto (23 POSTOS)

Manuais

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió

4. Transporte municipal

3. Transporte intermunicipal

5. Refeição

mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Subtotal (A+B+C+D)

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE TREINAMENTO
Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento

Total

VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA
VALOR MENSAL DO SERVIÇO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL x MESES DE CONTRATO) 

Descrição

6. Alunos
5. Refeição
4. Transporte municipal
3. Transporte intermunicipal

Descrição

TOTAL
Anexo III - B - Quadro-Resumo do Custo por Empregado

Total

Total

Total

Total

Descrição

Descrição

Descrição

Descrição

Sala de Treinamentos 30 Pessoas
Descrição

Auxiliar de RH

6. Alunos

2. Ambientes do treinamento

Descrição

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção
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30 15,00R$         450,00R$                  
30 14,00R$         420,00R$                  
1 10,00R$         10,00R$                    

1.455,00R$              

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 2 45,00R$         90,00R$                    
Und 1 10,00R$         10,00R$                    

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 1 9,80R$            9,80R$                      
Und 1 3,58R$            3,58R$                      
pct 1 10,00R$         10,00R$                    

Und 245 1,25R$            306,25R$                  

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis
Garrafa Água

Máscara cirúrgica tripla elástica para agir como uma barreira 
física à propagação de bactérias; 100% polipropileno

Camiseta 
Descrição dos uniformes:

Crachá
Descrição dos materiais:

Álcool em gel 70° INPM

Sacos de lixo de 20L, pct com 50 und
Marcador permanente

Total
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   AL000159/2021  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   14/07/2021  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR031971/2021  
NÚMERO DO PROCESSO:   14021.186777/2021-51  
DATA DO PROTOCOLO:   14/07/2021  

 

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 ; 
  
E  
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA, CNPJ n. 
69.982.155/0001-77, 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 julho de 2021 
a 30 de junho de 2022 e a data-base da categoria em 01º de julho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) processamento de dados, com 
abrangência territorial em AL.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS  
 
 

A partir de 1º julho de 2021, na forma do art. 7° inc. V da Constituição Federal, os pisos salariais da 
categoria profissional, não poderão ser inferiores aos seguintes valores: 

a) Analista de Informática Nível I R$ 6.805,60 

b) Analista de Informática Nível II R$ 5.188,50 

c) Técnico em Aplicativos e 

Desenvolvimento de Sistemas I 

R$ 4.291,50 

d) Técnico em Aplicativos e 

Desenvolvimento de Sistemas II 

R$ 3.595,50 

e) Técnico em Informática - Jornada 

de 8h diárias 

R$ 3.297,50 
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f) Técnico em Informática - Jornada 

de 6h diárias 

R$ 2.478,50 

g) Assistente de Informática R$ 1.593,00 

h) Piso Normativo/Jornada de 8h 

diárias 

R$ 1.811,00 

i) Piso Normativo/Jornada de 6h 

diárias 

R$ 1.358,00 

Parágrafo primeiro. Todos os pisos normativos de que trata a presente cláusula, serão reajustados de 
acordo com a política salarial do país, ou conforme negociação entre as partes. 

Parágrafo segundo. Todos os valores do piso estão arredondados para o inteiro de real. 

Parágrafo terceiro. Piso Normativo para quem exerce funções na área de informática. 

Parágrafo quarto. Os funcionários que em junho de 2020 já recebiam salários iguais ou superiores aos 
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por 
cento). 

  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS E DO REAJUSTE  
 
 

As empresas reajustarão os salários de seus empregados a partir de 1º de Julho de 2020 aplicando o percentual de 
7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por cento). 

  
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 
 

A Empresa deverá fornecer comprovante de pagamento de salários, com discriminação das verbas e 
importâncias correspondentes aos proventos e descontos efetuados. Nos comprovantes, deverá constar a 
identificação da empresa e do empregado. 

Parágrafo Único. No referido comprovante deverá constar também a importância relativa ao depósito do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devido à conta vinculada do empregado optante. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS  
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As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 60% (sessenta por cento) sobre hora normal da segunda 
feira ao sábado e, com adicional de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, excetuando-se nos casos de 
compensação de horas e/ou jornada de trabalho realizadas nesses dias, nos termos da cláusula seguinte, ficando tal 
procedimento vinculado a acordo entre empregado e empregador; 

Parágrafo Primeiro. As horas extraordinárias trabalhadas, assim como seus valores, quando efetivamente realizadas e 
pagas, deverão constar nos contracheques dos trabalhadores. 

Parágrafo Segundo. O adicional noturno será 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário/hora normal, nos serviços 
realizados entre às 22:00 horas e 05:00 horas, considerando-se a hora noturna como sendo de cinquenta e dois minutos 
e trinta segundos. 

Parágrafo Terceiro. A média de horas extras e do adicional noturno, quando pagos, repercutirão nas férias, em seu 
abono constitucional, no 13º salário, no descanso remunerado, no FGTS e nos cálculos relativos às rescisões de contrato 
de trabalho. 

Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto trabalhados dentro da jornada de trabalho, serão considerados dias normais. 

  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

Após registro e depósito da presente Convenção Coletiva de Trabalho Superintendência Regional de Trabalho/AL, as 
empresas associadas ou não ao SEAC-AL que participarem de quaisquer licitações no território de Alagoas, e que, a 
mão-de-obra contratada afete a representatividade do SINDPD-AL, se obriga a incluir em suas Planilhas de Custos o 
fornecimento a todos os empregados colocados a sua disposição por força do contrato objeto da licitação de 22 
Tícket`s Alimentação ou Refeição por mês, no valor unitário de R$ 23,00 (vinte e três reais). 

Parágrafo Primeiro. As Empresas descontarão até 10% (dez por cento) dos Tickets´s fornecidos. 

Parágrafo Segundo. Nos casos de férias e/ou licença médica por doença, o quantitativo de Ticket´s será reduzido em 
igual quantidade de dias ausentes por tais motivos. 

Parágrafo Terceiro. Os funcionários que em junho de 2020 já recebiam ticket´s iguais ou superiores aos constantes 
desta cláusula terão os mesmos reajustados em 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento). 

Parágrafo Quarto. Em caso de o trabalhador precisar dobrar o serviço por qualquer motivo, o empregador ficará 
obrigado a fornecer sua alimentação. 

  
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALE TRANSPORTE  
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As empresas fornecerão nos termos da Lei, Vale Transporte aos seus empregados amparados por esta convenção, 
atendendo a real necessidade de cada um. 

Parágrafo Único. Tendo em vista que na maioria das Cidades do interior do Estado não existe transporte coletivo 
regulamentado, os empregados que optarem em receber o Vale Transporte no interior devem recebê-los em espécie, 
sem que o valor pago seja incorporado ao salário e não tenha nenhuma incidência. Aplica-se, assim, o valor de tabela 
dos preços em Maceió. 

  

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS SOCIAIS  
 
 

Visado assegurar a exequibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao 
tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as 
empresas do segmento abrangidas pela CCT, deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e 
Trabalhistas constante da planilha abaixo.  

  

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 1,99% 

13 ACIDENTE DE   TRABALHO 1,30% 

14 AVISO   PRÉVIO 1,37% 

15 13º SALÁRIO 8,33% 

Grupo   C ENCARGOS   SOCIAIS 9,45% 

16 AVISO   PRÉVIO INDENIZADO 3,65% 

Proposta - Riserve (1136276)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1162

Contratos
Realce



17 INDENIZAÇÃO   ADICIONAL 1,80% 

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% 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO SOBRE JUSTA CAUSA  
 
 

O Sindicato Profissional e as Empresas, não promoverão ação judicial, sem antes, tentar uma solução administrativa, 
sendo estabelecido o prazo de resposta de dez (10) dias a partir da data do recebimento do pleito pela parte 
acionada. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO  
 
 

Toda e qualquer homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do empregado que, somado o período 
do Aviso Prévio, conte com mais de um (1) ano de serviço, deverá ser preferencialmente homologada pelo Sindicato 
da categoria (Artigo 6º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002) posto que ficam os órgãos locais do Ministério do Trabalho 
e Emprego reservado para os seguintes casos: 

Categoria sem representatividade sindical na localidade; 

Recusa do Sindicato na prestação da assistência; 

Cobrança indevida pelo Sindicato para a Prestação da assistência; 

Parágrafo Primeiro: Deverão estar presentes no ato da homologação: 

1. O empregado (se menor com seu responsável) e o Empregador ou Preposto especialmente designado para cada ato 
homologatório; 

2. Procurador do Empregado com poderes expressos para receber e dar quitação e se o empregado for analfabeto, a 
procuração deverá ser pública. 

3. O ato de homologação será gratuito e deverá ser realizado impreterivelmente no primeiro dia útil após o 
encerramento do período do aviso prévio, quando efetivamente trabalhado, seja qual for a natureza da demissão, ou, 
até o décimo dia após o último dia da prestação do serviço quando da dispensa sem justa causa, por iniciativa do 
empregador, sob pena do pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente à sua maior remuneração. 
Não comparecendo o empregado, quando da homologação, a empresa dará conhecimento do fato ao SINDPD-AL, 
mediante comprovação do envio da carta ou telegrama de notificação do ato, o que a desobrigará do cumprimento 
do disposto no caput desta cláusula. 
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Parágrafo Segundo: Quando a data do pagamento da rescisão recair em um Sábado, Domingo ou Feriado, o 
pagamento será antecipado para o dia útil anterior (§ 2.º do Art. 11 da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002); 

Parágrafo Terceiro: São os seguintes documentos previstos pelo Artigo 12º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002 para fins 
de homologação rescisória: 

1.     Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho mínimo de 05 vias; 

2.     CTPS do empregado com baixa e atualizada; 

3.     Carta de Aviso Prévio ou do Pedido de Demissão; 

4.     Cópia da Convenção ou do Acordo Coletivo de Trabalho; 

5.     Extrato analítico atualizado do FGTS; 

6.     Guia de Recolhimento rescisório do FGTS; 

7.     CD para fins do Seguro Desemprego; 

8.     ASO - Atestado de saúde Ocupacional Demissional, no prazo de validade; 

9.     Descrição dos valores variáveis pagos, com inclusive seus reflexos no Descanso Remunerado, registrada no verso 
do Termo de Rescisão. 

10.  Cópia da GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana) as 2 (duas) últimas. 

Parágrafo Quarto. Não comparecendo qualquer das partes na data marcada, o Sindicato fornecerá a outra parte 
presente documento com a ocorrência. 

 
Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS LICITAÇÕES  
 
 

O sindicato profissional fiscalizará e solicitará dos órgãos licitantes a inclusão no rol dos documentos exigidos para a 
habilitação, do documento previsto no art. 607 da CLT (Recolhimento da Contribuição Sindical). 

Parágrafo Único: A solicitação será feita por correspondência dirigida ao órgão licitante, sendo também enviada uma 
cópia da mesma ao sindicato patronal. 

 
 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMBIENTE E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO  
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O SEAC/AL e o SINDPD/AL se comprometem a atuarem em caráter de orientação junto às empresas tomadoras de 
serviços, para que as mesmas se adaptem às normas que determinam as condições ambientais e de trabalho 
recomendadas para as atividades da categoria dos trabalhadores. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Para o Técnico e Assistente de Informática será adotada a jornada de 180 horas, Para o técnico em 
aplicativos e desenvolvimento de sistemas e analista de Informática será adotada a jornada de 220 horas. 

Parágrafo Primeiro: a jornada do digitador especificamente deverá observar a seguinte conformação: 

50 (cinquenta) minutos de trabalho por (dez) minutos de descanso, ou 10 (dez) minutos de descanso por 
(cinquenta) minutos de trabalho. 

Parágrafo Segundo: O intervalo de descanso é obrigatório e decorrente de norma de ordem pública de 
proteção do trabalhador (NR-17), sendo absolutamente inadmissível a compensação com a antecipação do 
final da jornada diária de trabalho, ficando o empregado como único responsável pelo não cumprimento do 
intervalo legal de descanso, que em última análise foi estabelecido em seu próprio benefício, cujos clientes 
tomadores de serviços, contratualmente reconhecem tais normas de proteção dos trabalhadores. 

Parágrafo Terceiro: Para os Técnicos e Assistentes de informática será adotada preferencialmente a 
jornada de 180 horas. Sendo permitida a mudança de carga horária para 220 horas de acordo com a CLT. 

Parágrafo Quarto: A alteração da Jornada de Trabalho poderá, em regra, ser realizada unilateralmente 
pelo empregador conforme sua necessidade e conveniência, exceto em caso de impossibilidade do 
trabalhador por desempenhar outro trabalho em horário semelhante. 

  

  

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS  
 
 

Convencionam as partes que em observância, fiel e rigorosa do que dispõe o parágrafo 2.º do Artigo 59º da C.L.T. e na 
consonância do disposto na Lei n.º 9.601 de 21 de janeiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.490, publicado 
no DOU do dia 05.02.1998, fica instituída A COMPENSAÇÃO DE JORNADA E/OU HORAS DE TRABALHO, realizadas por 
cada trabalhador, no exercício das suas funções, desde que cumpridos os seguintes critérios: 
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Parágrafo Primeiro - A compensação através de concessão de folgas aos trabalhadores, se dará considerando-se que 
para cada hora trabalhada, excedente ou não, haverá uma hora de folga. Da mesma forma, haverá uma hora de folga 
antecipada, para cada hora a ser trabalhada posteriormente; 

Parágrafo Segundo - As empresas devem adotar um mecanismo para o fiel controle das tais horas - excedentes e 
compensadas - que permita o acompanhamento individual, por trabalhador envolvido; 

Parágrafo Terceiro - A apuração das horas excedentes se fará à luz dos respectivos registros de ponto mensais, 
mecânicos ou manuais, podendo haver compensação parcial ou por etapas, devendo estar totalmente cumprida no 
período máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias contados a partir do final de cada apuração; 

Parágrafo Quarto - Será permitida também a compensação antecipada das horas a serem trabalhadas 
posteriormente, na forma do parágrafo anterior; 

Parágrafo Quinto - Na impossibilidade da empresa cumprir o prazo estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula 
Vigésima da presente Convenção, para a concessão das FOLGAS de compensação de horário de trabalho, deverá 
efetuar o pagamento das horas à compensar, de uma única vez, com o acréscimo de sessenta por cento (60%) sobre o 
valor da hora normal.  

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGISTRO DE JORNADA  
 
 

Todos os empregados terão sua jornada de trabalho anotada mecanicamente, ou folha de ponto, com exceção 
daqueles empregados que se enquadrarem nas situações previstas nas alíneas a e b do Art. 62 da CLT. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

Haverá aceitação para justificativas de faltas e outras questões análogas, dos atestados médicos e odontológicos 
oriundos de médicos ou dentistas, ou procedentes de convênios de saúde do empregado, caso a empresa não possua 
serviços médicos próprios ou conveniados. 

Parágrafo Primeiro. Fica obrigado o empregado a notificar à empresa seu impedimento por motivo de doença, mediante a apresentação de atestado 
médico no prazo de 72h (setenta e duas horas) da emissão do atestado médico, sob pena de serem lançadas faltas.  

Parágrafo Segundo. A falta de um dia de trabalho da Escala 12 x 36 faz com que o trabalhador tenha este dia descontado e deixe de receber 01 (um) 
dia de repouso semanal remunerado no cálculo do RSR/Lei 605/49. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO  
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Ficam os empregados e empregadores autorizados a praticar a Escala de Trabalho 12 x 36, doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 
descanso. 

Parágrafo Único. Dentro da escala de 12 (doze) horas está incluído, obrigatoriamente, o intervalo de 1 (uma) hora, ou seja, são 11 (onze) horas reais 
de trabalho. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Licença Maternidade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICENÇA GESTANTE  
 
 

A empregada gestante fará jus à licença de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Constituição Federal. 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO DIA DO INÍCIO DAS FÉRIAS  
 
 

O início das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já 
compensados. 

Parágrafo Único: A data do gozo das férias será informada ao empregado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SAÚDE NO TRABALHO  
 
 

Quando os digitadores acusarem sintomas de LER (Lesões pôr Esforços Repetitivos),será obrigatório o preenchimento 
da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) pela empresa. No caso de omissão desta, comprovado através de 
correspondência encaminhada e protocolada à Empresa no prazo de 03 (dias), a contar da solicitação por escrito, fica 
autorizado o preenchimento pelo próprio empregado, o que será dado como firme e valioso pela empresa. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUADRO DE AVISOS  
 
 

O SINDPD/AL poderá colocar quadro de avisos nas empresas destinadas às notícias sindicais, desde que dadas com a 
habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza. 

Parágrafo Primeiro: O presente acordo deverá ser obrigatoriamente afixado em quadro de avisos, como forma de 
divulgação. 

Parágrafo Segundo: O SEAC/AL poderá colocar quadro de avisos no SINDPD/AL, destinado a notícias trabalhistas, 
desde que dadas com a habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS  
 
 

As empresas se comprometem a colocar à disposição do SINDPD/AL, mensalmente, cópia da relação de admitidos e 
demitidos que enviam a Delegacia Regional do Trabalho. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho contribuirão anualmente e uma única vez para o 
Sindicato Patronal com a importância de R$ 2,00 (dois reais) por empregado constante da sua folha do mês de Junho 
do corrente ano, a ser recolhida até o dia 30 de Agosto 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 1,00% (hum por cento) por mês ou fração de atraso e também ao 
pagamento de uma multa de 2,00% (dois por cento) sobre o montante (principal mais juros). 

Parágrafo Segundo: As empresas ficam obrigadas a apresentar ao SEAC/AL no ato do pagamento que trata esta 
Cláusula, cópia do CAGED do mês de JUNHO e as novas empresas do segmento que se constituírem no período de 
vigência desta Convenção, pagarão com base no total de funcionários registrados no CAGED do 3o (terceiro) mês 
posterior a sua constituição. 

Parágrafo Terceiro: As empresas devem enviar ao SEAC/AL nos meses abaixo, cópia dos respectivos CAGED dos meses 
anteriores, ou seja: 

Em JANEIRO, envia cópia do CAGED do mês de Dezembro; 

Em JUNHO, envia cópia do CAGED do mês de Maio e; 

Em SETEMBRO, envia cópia do CAGED do mês de Agosto. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

As empresas descontarão mensalmente dos associados ao sindicato profissional, a título de contribuição social, 1% 
(um por cento) da remuneração, recolhendo a importância descontada à tesouraria da entidade beneficiária até o 
décimo (10º) dia útil subsequente ao pagamento da folha, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo 
único do artigo 545, da CLT, sem prejuízo da multa convencional. 

Parágrafo Primeiro. Os valores referentes às mensalidades sindicais devidos ao SINDPD/AL poderão ser pagos através 
da conta CEF, Ag 0055/003.3666-2. A relação nominal, com os salários e valor recolhido, será fornecida ao SINDPD/AL 
até o dia 10 do mês subsequente ao mês da competência do pagamento. 

Parágrafo Segundo. O não cumprimento pela empresa desta cláusula, implicará no reconhecimento da dívida com o 
SINDPD/AL,atualizando-se os valores quando da regularização, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês, 
sobre o valor do desconto não repassado. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA APLICABILIDADE  
 
 

Esta convenção coletiva deve ser aplicada a todos os empregados da área de Tecnologia da Informação e 
Informática e Processamento de Dados pelas empresas que atuam ou tem contrato vigente no estado de 
Alagoas, conforme Cláusula de abrangência. 

Parágrafo Primeiro – as empresas sucedâneas de contratos de prestação de serviços, além dos pisos, 
assegurarão os reajustes e demais cláusulas previstas nesta convenção para preservar os direitos adquiridos 
pelos empregados ao longo da permanência deles na mesma prestação de serviço nas dependências do 
cliente.  Neste caso o salário de contratação não pode ser inferior ao percebido na empresa sucedida. 

  

Parágrafo Segundo - 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. 

  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS  
 
 

O SEAC/AL e o SINDPD/AL reunir-se-ão sempre que solicitados pôr uma das partes a partir da vigência desta 
Convenção, com vistas a analisar conjuntamente o cenário de aplicação das Cláusulas pactuadas e outras condições 
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que desejem acordar, avaliando o quadro econômico e produtivo, geral e das empresas, as perspectivas de 
desenvolvimento à organização do trabalho, podendo convencionar modificações e aprimoramentos. 

Parágrafo Único: As pautas das reuniões deverão ser enviadas pelas partes com, pelo menos, 30 (trintas) dias de 
antecedência. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA  
 
 

Em razão dos avanços tecnológicos e tendo em vista uma melhor classificação dos trabalhadores abrangidos por esta 
Convenção Coletiva de Trabalho, as categorias profissionais terão as seguintes definições: 

1) Analista de Informática Nível I, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M, com 
experiência mínima de 03 (três) anos na função de Analista de Informática; 

2) Analista de Informática Nível II, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M; 

3) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas I, que se constituirá das categorias de Programadores e 
websites, com experiência mínima de 02 (dois) anos na função; 

4) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas II, que se constituirá das categorias de Programadores e 
websites; 

5)Técnico em Informática, que se constituirá das categorias de técnicos em Manutenção de redes e Operadores de 
Computador; 

6)Assistente de Informática, que contempla as categorias de Digitador e Auxiliar de processamento de dados,o 
pessoal de apoio as atividades conexas aos procedimentos informatizados e profissionais de conhecimento técnico 
que reúna capacidade de ministrar cursos básicos na área de informática. 

Parágrafo Primeiro: Funções e Atribuições das Categorias acima: 

1) Analista de Informática: Profissional graduado na área de TI, Informática processamento de dados e outras 
correlatas com especialização e capacidade de projetar, planejar, avaliar, auditar, elaborar, estudar viabilidades 
técnicas, definir sistemas de alta complexidade. Analista de Informática Nível I deverá possuir experiência mínima de 
03 (três) anos na função.  

2) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas:Profissional de formação média ou cursando nível superior 
capacitado para realizar serviços que exijam conhecimentos específicos em linguagens de programação, realização de 
testes, desenvolvimentos de sítios, acessibilidade na web e administração de bancos de dados. 

3) Técnico de Informática: Profissional de formação média com conhecimentos técnicos para atividades que 
compreendam monitoramento de estruturas operacionais, instalação e manutenção de redes, internet, intranet e 
suporte técnico de equipamentos. 

4) Assistentes de Informática: Profissional que sob supervisão executa serviços básicos como digitação, recepção e 
preparação de material para processamento, conferência e expedição dos mesmos, acertos contábeis, autenticação, 
abertura e conferência de envelopes de caixa-rápido, manuseio e controle de numerários, ministrar cursos básicos em 
diversos produtos, aplicativos, linguagens e manutenção de hardware. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS AUSÊNCIAS LEGAIS  
 
 

As ausências legais que aludem os incisos I, II e III do art. 473 da CLT, pôr força do presente Acordo Coletivo de 
Trabalho, assim ficam ampliadas: 

I) 02 (dois) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente; 

II) 05 (cinco) dias úteis consecutivos, no decorrer da primeira semana de vida da criança, em caso de nascimento de 
filhos; 

III) 03 (três) dias úteis consecutivos, em virtude de casamento: 

IV) 01 (um) dia útil em caso de internação hospitalar do cônjuge, ascendente ou descendente. 

Parágrafo Primeiro: Entende-se pôr ascendente o pai e a mãe e pôr descendente, os filhos na conformidade da Lei 
Civil. 

Parágrafo Segundo: Para o empregado fazer jus ao caput desta cláusula, terá de apresentar documento 
comprobatório, até 24 (vinte e quatro) horas após o retorno ao trabalho. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOS UNIFORMES  
 
 

As empresas que exigirem de seus empregados o uso de uniformes, fornecerão os mesmos gratuitamente. 

 

 

 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA  

Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL  

 

 

 

MANOEL BALTHAZAR FERREIRA DIEGUES DE ARECIPPO  

Membro de Diretoria Colegiada  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA SEAC  
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Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA SINDPD  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO III - ATA SINDPD 2  
 
 

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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E-mail - 1136288

Data de Envio: 
  29/08/2022 12:41:08

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

Para:
    riservterceirizacao@gmail.com

Assunto: 
  Apoio de TI - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em atenção à proposta de preço encaminhada, anexa, solicito que sejam observados os seguintes
apontamentos:

a) Há necessidade de preenchimento da proposta de preços e de todas as planihas pertinentes, conforme
exigência do item 6.1 do edital acima mencionado;

b) Devem acompanhar a proposta de preços os anexos III, IV e V, devidamente preenchidos, essenciais
para o medição dos serviços durante a sua execução.

No aguardo,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Proposta_1136276_PROPOSTA_TRE.AL.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Homologação dos atos pregoeiro. Autorização instrução contratação direta.

 

Decisão nº 3702 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento do Senhor Diretor-
Geral, no evento SEI 1135267, e com fulcro nas informações da
Secretaria de Administração (1134742), bem como na Ata do Pregão
nº 75/2022 (1132938), noticiando o fracasso do Pregão Eletrônico nº
75/2022, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos termos
do inc. IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000 e AUTORIZO a instrução
com vistas à contratação pela via direta, balizada no art. 24, V e,
caso necessário, do inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para a
necessária cotação de preços a cargo da COMAP.

 
Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
29/08/2022, às 19:16, 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
1136326 e o código CRC 8913724E.

0004573-45.2021.6.02.8000 1136326v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
Acuso ciência da Decisão 3702 (doc. 1136326), e

remeto os autos à SEIC, para concluir a instrução com vista à
contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/08/2022, 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
1137158 e o código CRC 79D6D944.

0004573-45.2021.6.02.8000 1137158v1
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VR CONSULTORIA LTDA - EPP 
CNPJ 17.278.191/0001-50 

Av. Fernandes Lima, 08, Farol 
Empresarial Centenário Office - Sala 603  

CEP: 57.050-000 – Maceió – Alagoas 
Fone:  82 4009-5090 | 82 99102.7170 | 82 99329.2436  

contato@promaxima.com.br | www.promaxima.com.br 
 

 
PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

Dados da Licitante: 
Razão Social: VR CONSULTORIA LTDA EPP 
Endereço: AV FERNANDES LIMA, 08 
CNPJ: 17.278.191/0001-50  
Representante Legal: RAFFAEL DE GUSMÃO A. ESCARPINI 
Fone: (82) 4009.5090 / (82) 99329-2436  
E-mail: contato@promaxima.com.br 
Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação 
 
Validade da Proposta: 30 dias 
Valor da proposta: R$ 446.016,00 (Quatrocentos e quarenta e seis mil e dezesseis reais). 

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

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
 
À SPPAC,
 
Em atenção ao Despacho SPPAC (1136011),

encaminho, para análise da regularidade das planilhas de
composição de preço, documentação complementar
apresentada pela empresa Promáxima, presente no
evento 1137969, registrando a urgência da contratação, uma
vez que o início da prestação de serviço está previsto para o
próximo dia 15/09.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 30/08/2022, às 16:24, 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
1137977 e o código CRC 467C0BB3.

0004573-45.2021.6.02.8000 1137977v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
À SEIC (c/c COFIN/SAD),
 
Trata-se solicitação dessa Seção, no sentido de que

seja analisada a proposta de preços, com as planilhas
atualizadas da empresa VR CONSULTORIA LTDA - EPP
(PROMÁXIMA), constante do evento 1137969.

 
Analisadas as planilhas, há necessidade de ajustes

nas mesmas, tendo em vista equivocos cometidos em seu
preenchimento e ausências de informações necessárais
quanto a confirmação de incidências legais, conforme se
destaca abaixo:

 
a ) No item item 3, letra "d" do anexo III e

Custo Unitário destacado no anexo V (planilha de
treinamento) devem ser iguais. Entretanto, há um erro
destacado na planilha de treinamento. Veja-se que a empresa
calcula o valor do treinamento em R$ 3.537,10 e acrescenta
tributos da ordem de 10,15% para se chegar ao valor de R$
3.936,10, o que está equivocado, já que os tributos estão
calculados na planilha principal, e correspondem a 5,65%,
não a 10,15%.

Portanto, são dois erros. A empresa não pode
calcular tributos na planilha de treinamento e depois, o
percentual informado é superior a sua carga tributária
informada na planiha principal. Os preços de treinamento
unitários que devem constar das referidas planilhas,
considerando-se os ajustes acima reclamados são R$
153,79 e não R$ 171,16 como cotou a empresa.

As planilhas, portanto, devem ser ajustadas nestes

Despacho SPPAC 1138214         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1183



itens.
 
b) A empresa destaca em sua planilha, no sub-

modulo 4.1, letra G, o percentual SAT em 3%  - Como
destacado no campo observação das planilhas utilizadas para
fixação dos preços máximos pela Administração constantes do
evento: 1116201, há necessidade de a empresa interessada
comprovar sua opção tributária, fator FAP,   tudo a partir dos
demonstrativos de cumprimento de obrigações acessórias,
como DCTF/web e também o arquivo sefip/gfip, do
conectividade social.

 
Não se pode esquecer, ainda, que mesmo na

hipótese de contratação direta, como é o caso, e em benefício
da Administração, pode-se buscar preços mais vantajosos e
estes, no nosso entender, devem ser compatíveis com aqueles
fixados pela Administração. Neste ponto, é necessário
frisar que os preços ofertados pela empresa interessada
está bem acima do preço máximo calculado pela
Administração.

E isso pode-se verificar que está diretamente ligado
a adoção de custos indiretos e lucro no patamar de 25% para
cada, chegando a um percentual de 50% da contratação
somente para estes dois itens, grosso modo, o que é
extremamente alto para o histórico das nossas
contratações.

Veja-se que há indicativos nos autos de proposta
mais modesta, que atende aos limites fixados pela
Administração, pelo menos no que pertine aos preços cotados,
como se pode ver da planilha da empresa RISERVE, mesmo
que ainda não tenha sido analisada a consistência de sua
proposta, mas é possível visualizar que a empresa cotou
apenas 22% entre taxa de lucro e custos indiretos. Veja-se
proposta nas do evento 1136276.

Com essas considerações, evoluo os autos a
consideração superior.

 
Atenciosamente /Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 30/08/2022, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1138214 e o código CRC 6DE92E37.

0004573-45.2021.6.02.8000 1138214v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
Acuso ciência do Despacho SPPAC 1138214, para

concluir a instrução, tendo em conta  que a programação de
atividades da contratação está prevista j[a para o dia 15 de
setembro próximo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/08/2022, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1138347 e o código CRC 7C8B191C.

0004573-45.2021.6.02.8000 1138347v1
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E-mail - 1138365

Data de Envio: 
  30/08/2022 18:53:54

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

Para:
    contato@promaxima.com.br

Assunto: 
   Apoio de TI - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as)

Seguem, abaixo, apontamentos feitos pela unidade técnica após análise das planilhas encaminhadas por
Vossa Senhoria:

a) No item item 3, letra "d" do anexo III e Custo Unitário destacado no anexo V (planilha de treinamento)
devem ser iguais. Entretanto, há um erro destacado na planilha de treinamento. Veja-se que a empresa
calcula o valor do treinamento em R$ 3.537,10 e acrescenta tributos da ordem de 10,15% para se chegar
ao valor de R$ 3.936,10, o que está equivocado, já que os tributos estão calculados na planilha principal, e
correspondem a 5,65%, não a 10,15%.

Portanto, são dois erros. A empresa não pode calcular tributos na planilha de treinamento e depois, o
percentual informado é superior a sua carga tributária informada na planiha principal. Os preços de
treinamento unitários que devem constar das referidas planilhas, considerando-se os ajustes acima
reclamados são R$ 153,79 e não R$ 171,16 como cotou a empresa.

As planilhas, portanto, devem ser ajustadas nestes itens.

b) A empresa destaca em sua planilha, no sub-modulo 4.1, letra G, o percentual SAT em 3% - Como
destacado no campo observação das planilhas utilizadas para fixação dos preços máximos pela
Administração constantes do evento: 1116201, há necessidade de a empresa interessada comprovar sua
opção tributária, fator FAP, tudo a partir dos demonstrativos de cumprimento de obrigações acessórias,
como DCTF/web e também o arquivo sefip/gfip, do conectividade social.

Outrossim, questionamos a possibilidade de redução do valor ofertado, considerando os percentuais
aplicados de custos indiretos e lucro, no patamar de 25% para cada, chegando a um percentual de 50%
da contratação somente para estes dois itens.

No aguardo,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
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PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 
 

Dados da Licitante: 
Razão Social: VR CONSULTORIA LTDA EPP 
Endereço: AV FERNANDES LIMA, 08 
CNPJ: 17.278.191/0001-50  
Representante Legal: RAFFAEL DE GUSMÃO A. ESCARPINI 
Fone: (82) 4009.5090 / (82) 99329-2436  
E-mail: contato@promaxima.com.br 
Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de 
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de 
armazenamento, pontos de transmissão remotos e locais de votação 
 
Validade da Proposta: 30 dias 
Valor da proposta: R$ 443.164,00 (Quatrocentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e quatro reais). 

 
ANEXO IV 
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ANEXO V 

 
Anexo IV 

PLANILHA DE TREINAMENTO 

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI 

    
  Qtde. Valor unitário Valor total 

1. Gestão do treinamento 1 1.733,37 R$ 1.733,37

2. Ambientes do treinamento 1 540,22 R$ 540,22

3. Transporte intermunicipal 25 16,96 R$ 424,08

4. Transporte municipal 5 7,52 R$ 37,58

5. Refeição 25 23,00 R$ 575,00

6. Alunos 23 27,24 R$ 626,41
Total R$ 3.936,67

   
MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

    
1. Gestão do Treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Auxiliar de RH 1 R$ 1.333,80 1.333,80 
Total 1.333,80 

   
2. Ambientes do treinamento 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 540,22 540,22 
Total 540,22 

   
3. Transporte intermunicipal 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 16,96 424,08 
Total   
 

   
4. Transporte municipal 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,52 37,58 
Total 37,58 

   
5. Refeição 

Descrição Qtde. Unitário Total 

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 25 R$ 23,00 575,00 
Total   
 

   
6. Alunos 
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Descrição Qtde. Unitário Total 

Manuais 23 R$ 12,43 285,89 

Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 7,30 R$ 219,00

Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 3,61 R$ 108,30

Garrafa Água 1 R$ 13,46 R$ 13,46
Total R$ 626,41
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
507

17.278.191/0001-50
2100 0079 2,01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0001/0010

TOMADOR/OBRA: VR CONSULTORIA LTDA                                           

858600000365 995801802206 807667180816 727819100010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

210.46861.47-8 24/08/2021 01
2.515,00 0,00 0,00210,79

03121DANIEL MANGABEIRA RESENDE
0,00 201,20

01/07/2022  N3

202.15185.38-7 27/06/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132ALESSANDRA MARIA DE SOUZA
0,00 96,96

126.97974.05-0 10/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132ANA PAULA BRASIL SOUSA
0,00 96,96

128.35475.05-4 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132ANDRE GOMES DE CASTRO
0,00 96,96

161.36545.47-1 10/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132BARBARA MARCELINO SOARES
0,00 96,96

128.74364.99-3 01/07/2022 01
2.515,00 0,00 0,00210,79

03121BEATRIZ DE ABREU COSTA
0,00 201,20

128.56154.04-4 10/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132BRUNA SILVA DE MELO
0,00 96,96

161.82563.91-6 10/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132CAROLINA GABRIELA DA SILVA SOUZA
0,00 96,96

126.42977.06-6 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132CLAUDIA AMARAL FONSECA
0,00 96,96

127.56629.08-3 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132EDNA SOUZA SILVA
0,00 96,96

180.00739.43-2 01/07/2022 01
10.702,53 0,00 0,00828,38

02142ERICO DE SOUSA NASCIMENTO
0,00 856,20

203.98517.48-1 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132JANAINA DE JESUS CARVALHO TEIXEIRA
0,00 96,96

200.12791.65-7 10/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132JOSEANE SANTOS RAMALHO
0,00 96,96

146.24107.27-2 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132JOSUE DOS SANTOS SARAIVA
0,00 96,96

125.83205.07-4 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132LINDOMAR SANTOS DE AMORIM
0,00 96,97
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
507

17.278.191/0001-50
2100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0002/0010

TOMADOR/OBRA: VR CONSULTORIA LTDA                                           

858600000365 995801802206 807667180816 727819100010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

164.87085.37-6 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132LUIS FERNANDES SAMPAIO DINIZ
0,00 96,96

131.80125.27-5 10/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132MARCELO ADRIANO LIMA PINHEIRO
0,00 96,96

164.40048.31-8 01/07/2022 01
2.515,00 0,00 0,00210,79

03121MARIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
0,00 201,20

210.68788.62-5 02/05/2022 01
1.131,24 0,00 0,0084,84

03132NICOLAS MACIEL DO NASCIMENTO
0,00 90,49

131.78470.27-0 11/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132PAULO ROGERIO FERREIRA DE SOUZA
0,00 96,96

165.31629.20-8 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132PAULO SERGIO DE JESUS ANDRADE SILVA
0,00 96,96

144.46144.27-4 25/07/2022 01
242,40 0,00 0,0018,18

04110RAILANE SILVA SANTOS
0,00 19,39

206.90288.64-0 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132RENATO FAGUNDES DE QUEIROZ
0,00 96,96

200.21651.46-3 10/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132RICARDO DA SILVA BRAGA
0,00 96,96

165.63276.78-5 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132TAMIRIS CALAZANS DE SOUZA CARVALHO
0,00 96,96

165.95652.39-1 02/05/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132VANESSA DE JESUS NASCIMENTO
0,00 96,96

126.22484.08-0 10/01/2022 01
1.212,00 0,00 0,0090,90

03132VIRGINIA DOS SANTOS MARCOS
0,00 96,97

126.78361.05-7 02/05/2022 01
1.050,47 0,00 0,0078,78

03132WILLIAM CARVALHO DOS SANTOS
0,00 84,03

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
46.123,64 0,00 0,00 3.551,45 3.689,89 0,00

Proposta atualizada e GFIP - Promaxima (1138669)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1195



OJX5LWa2rzh0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
507

17.278.191/0001-50
2100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0003/0010

TOMADOR/OBRA: VR CONSULTORIA LTDA                                           

858600000365 995801802206 807667180816 727819100010

Nº DE CONTROLE: Jixx5FcvQWN0000-0 

FERNANDES LIMA 8                                  

MACEIO                            AL 57055-000 7020400

FAROL                   

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 7020400

RAT AJUSTADO: 2.00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 28 46.123,64 0,00 46.123,64 0,00

TOTAIS: 28 46.123,64 0,00 46.123,64 0,00
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OJX5LWa2rzh0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
507

17.278.191/0001-50
2100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0004/0010

TOMADOR/OBRA: VR CONSULTORIA LTDA                                           

15.809.11 3.551.45
564.70

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 1 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0

Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0

0.00

0.00
0.00

0.00
0,00

0.00

U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

Nº DE CONTROLE: Jixx5FcvQWN0000-0 

FERNANDES LIMA 8                                  

MACEIO                            AL 57055-000 0082 4009 5090 7020400

FAROL                   

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 7020400

X1: 0 Y : 0

RAT AJUSTADO: 2.00

0Z1: Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
507

700140618679
2100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0005/0010

TOMADOR/OBRA: VR CONSULTORIA LTDA EPP                                       

858600000365 995801802206 807667180816 727819100010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

131.79942.27-3 28/07/2022 01
121,20 0,00 0,009,09

03132DANIEL FIGUEIREDO DE ALMEIDA
0,00 9,69

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
121,20 0,00 0,00 9,09 9,69 0,00
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OJX5LWa2rzh0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
507

700140618679
2100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0006/0010

TOMADOR/OBRA: VR CONSULTORIA LTDA EPP                                       

858600000365 995801802206 807667180816 727819100010

Nº DE CONTROLE: JUbUSx8JYO60000-7 

FERNANDES LIMA 8                                  

MACEIO                            AL 57055-000 7020400

FAROL                   

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 7020400

RAT AJUSTADO: 2.00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 1 121,20 0,00 121,20 0,00

TOTAIS: 1 121,20 0,00 121,20 0,00
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OJX5LWa2rzh0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
507

700140618679
2100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0007/0010

TOMADOR/OBRA: VR CONSULTORIA LTDA EPP                                       

42.77 9.09
0.00

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0

Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0

0.00

0.00
0.00

0.00
0,00

0.00

U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

Nº DE CONTROLE: JUbUSx8JYO60000-7 

FERNANDES LIMA 8                                  

MACEIO                            AL 57055-000 0082 4009 5090 7020400

FAROL                   

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 7020400

X1: 0 Y : 0

RAT AJUSTADO: 2.00

0Z1: Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0
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OJX5LWa2rzh0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
5072100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0008/0010

TOMADOR/OBRA:

858600000365 995801802206 807667180816 727819100010

BuxQ5R7XhX70000-4 Nº DE CONTROLE:

FERNANDES LIMA 8                                  

MACEIO                            AL 57055-000 7020400

FAROL                   

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 7020400

RAT AJUSTADO: 2.00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 29 46.244,84 0,00 46.244,84 0,00

0,0046.244,840,0046.244,8429TOTAIS:
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OJX5LWa2rzh0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
5072100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0009/0010

TOMADOR/OBRA:

858600000365 995801802206 807667180816 727819100010

BuxQ5R7XhX70000-4 Nº DE CONTROLE:

FERNANDES LIMA 8                                  

MACEIO                            AL 57055-000 7020400

FAROL                   

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 7020400

RAT AJUSTADO: 2.00

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

46.244,84

0,00

29

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

3.699,58 0,00 0,00 3.699,580,00
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OJX5LWa2rzh0000-9Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 07/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:

CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:

CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

VR CONSULTORIA LTDA                              17.278.191/0001-50
5072100 0079 2.01

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

04/08/2022
16:17:55
0010/0010

TOMADOR/OBRA:

15.851.88 3.560.54
564.70

0.00

0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 1 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0

Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

BuxQ5R7XhX70000-4 Nº DE CONTROLE:

FERNANDES LIMA 8                                  

MACEIO                            AL 57055-000 0082 4009 5090 7020400

FAROL                   

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00
0.00
0.00

0.0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1.00

CNAE PREPONDERANTE: 7020400

X1: 0 Y : 0

RAT AJUSTADO: 2.00

0Z1: Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0
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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 agosto de 2022.
À SPPAC,
 
Encaminho, para competente

análise, documentação apresentada pela empresa Promáxima
(1138669), em atendimento à diligência presente no
evento 1138214, contemplando proposta de preço atualizada
com ajuste no percentual do RAT para 2%, demonstrada por
GFIP; bem como do valor estimado para a planilha de
treinamento, passando a constar o total de R$ 3.936,67 (três
mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos)
antes da incidência tributária, e unitário, por funcinário, de
R$ 171,16 (cento e setenta e um reais e dezesseis centavos).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 31/08/2022, às 12:16, 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
1138671 e o código CRC 028DBE97.

0004573-45.2021.6.02.8000 1138671v1
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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 agosto de 2022.
À SEIC (c/c COFIN/GSAD), informando que a

proposta da empresa interessada em contrata com a
Administração está numericamente correta e
a documentação que a acompanhou no evento SEI nº
1138669 comprova o fator FAP adequadamente destacado em
sua planilha.

 
Quanto à aceitação dos preços nela fixados, ainda

que se trata de uma contratação emergencial, mantenho
a orientação no sentido de se tentar negociar preços, pelos
motivos já explicitados no despacho SPPAC, evento 1138214 e
a teor da existência de proposta sinalizada como mais
vantajosa (1136276), a juízo da Administração.

 
Atenciosamente/Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 31/08/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139067 e o código CRC 112F0229.

0004573-45.2021.6.02.8000 1139067v1
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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 agosto de 2022.
Em atenção ao Despacho 1139067, solicito à SEIC

que encaminhe os pronunciamentos da SPPAC à proponente,
com a solicitação de que avalie a possibilidade de reduzir o
preço ofertado, considerando o valor referencial da licitação
deserta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2022, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139124 e o código CRC 5B983F65.

0004573-45.2021.6.02.8000 1139124v1
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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 agosto de 2022.
À SPPAC,
 
Embora cientes da pendência da planilha "Proposta

de preços com base no custo homem/hora", cuja diligência já
foi realizada por meio de correspondência eletrônica
(1136288), no intuito de dar celeridade à contratação em tela,
encaminhamos a documentação apresentada pela empresa
Riserv (1136276), para análise da regularidade das planilhas
de composição de custo.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 31/08/2022, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139290 e o código CRC 3F8BB371.

0004573-45.2021.6.02.8000 1139290v1
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ANEXO IV DO EDITAL

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR POSTO – EMPRESA RISERV- AJUSTADA

(Valores mensais)

Nº Processo: 0004573-45.2021.6.02.8000

Licitação nº: ___ / 2022

Dia ___/___/___ às ___h___mim

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

Município/UF

Ano acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo 2021/2022

Sindicato da categoria Técnico em Informática – 8 horas

Identificação do serviço

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA

Posto de Serviço Posto 1

Tipo da contratação:  

(       ) Terceirizada                                                                     (       ) Regime da CLT

(       ) Trabalho temporário (Lei 6.019/74)                      (   x    ) Trabalho por prazo determinado (Lei 9.601/98)        

Regime Tributário:                             

(       ) Lucro Real (   x    ) Lucro Presumido

MÃO DE OBRA

Mão de obra vinculada à execução contratual

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO DE OBRA

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)

2 Salário normativo da categoria profissional R$ 3.595,50

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) Técnico em Informática – 8 horas

4 Data-base da categoria (dia/mês/ano)

REGIME DE TRIBUTAÇÃO : _________________________________________________

MÓDULO 1 – COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Quantidade Valor Unitário (R$) Total (R$)

A Valor dos serviços R$ 0,00 0,00

B Outros (especificar):

Total

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 0,00
2. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS Percentual

A INSS

VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO

SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA FÍSICA COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO

1. COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DADOS VALOR (R$)

A Salário-base R$ 3.595,50 3.595,50

B Adicional de periculosidade

C Adicional de insalubridade

D Outros (especificar):

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 3.595,50

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$)

A Transporte R$ 174,20

A.1 Desconto do Vale Transporte -R$ 174,20

B Auxílio-Alimentação (vales, cesta básica, entre outros) R$ 455,40

C Assistência médica e familiar

D Auxílio-Creche

E Seguro de vida, invalidez e funeral

F Outros (especificar) – Assiduidade

TOTAL R$ 455,40

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS

3. INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes (Crachá e Camiseta) R$ 50,00
B Álcool em gel 70° INPM R$ 9,80

C Máscaras Descartáveis R$ 306,25

D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) R$ 13,58

E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 R$ 216,54
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 596,17

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições

4.1.  Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições % VALOR (R$)

A INSS 20,00% R$ 719,10

B SESI ou SESC 1,50% R$ 53,93

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 35,96

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)

QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR (EM FUNÇÃO DA 
UNIDADE DE MEDIDA)
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D INCRA 0,20% R$ 7,19

E Salário-educação 2,50% R$ 89,89

F FGTS 8,00% R$ 287,64

G Seguro acidente do trabalho 2,00% R$ 71,91

H SEBRAE 0,60% R$ 21,57
TOTAL 35,80% R$ 1.287,19

Submódulo 4.2 – 13º (décimo terceiro) salário VALOR (R$)

A 13º (décimo terceiro) salário R$ 299,63

B R$ 107,27
TOTAL R$ 406,89

Submódulo 4.3 – Afastamento maternidade VALOR (R$)

A Afastamento maternidade R$ 0,00

B

B.1 R$ 0,00
TOTAL R$ 0,00

Submódulo 4.4 – Provisão para rescisão VALOR (R$)

A Aviso-prévio indenizado R$ 0,00

B Incidência do FGTS sobre aviso-prévio indenizado R$ 0,00

C Multa sobre FGTS e Contribuições sociais sobre o aviso-prévio indenizado R$ 0,00
C.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
C.2 – Contribuição Social (0%) - Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

D Aviso-prévio trabalhado R$ 9,54

E
Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o aviso-prévio trabalhado

R$ 3,41

F Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre o aviso-prévio trabalho R$ 71,91
F.1 – FGTS (40%) R$ 0,00
F.2 – Contribuição Social (0%) Lei nº 13.932/2019 R$ 0,00

TOTAL R$ 84,86

Submódulo 4.5 – Custo de reposição do profissional ausente VALOR (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 399,50

B Ausência por doença R$ 29,96

C Licença-paternidade R$ 22,47

D Ausências legais R$ 9,98

E Ausência por acidente de trabalho R$ 0,71

F Outros (especificar)

Subtotal R$ 462,62

G R$ 165,62
TOTAL R$ 628,24

QUADRO-RESUMO – MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (R$)

4.1 Encargos previdenciários, FGTS e outras contribuições R$ 1.287,19

4.2 13º (décimo terceiro) salário R$ 406,89

4.3 Afastamento maternidade R$ 0,00

4.4 Custo para rescisão R$ 84,86

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 628,24
TOTAL R$ 2.407,18

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5. CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos indiretos 10,00% R$ 705,42

B Lucro 12,00% R$ 931,16

C Tributos 8,65%
C.1 Tributos federais

PIS 0,65% R$ 61,84
COFINS 3,00% R$ 285,41
INSS

C.2 Tributos estaduais (ICMS)

C.2 Tributos municipais (ISS) 5,00% R$ 475,69
TOTAL R$ 2.459,53

Nota 1: Base de cálculo “Custos indiretos” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4)

Nota 2: Base de cálculo “Lucro” (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + “custos indiretos”)

Nota 3: Base de cálculo “Tributos” é o valor do faturamento

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

 (R$)

A Módulo 1 – Composição da remuneração R$ 3.595,50

B Módulo 2 – Benefícios mensais e diários R$ 455,40

C Módulo 3 – Insumos diversos R$ 596,17

D Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas R$ 2.407,18
Subtotal (A+B+C+D)

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 2.459,53
VALOR TOTAL R$ 9.513,77

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre  13º (décimo terceiro) 
salário

Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1. sobre afastamento 
maternidade

Incidência do Submódulo 4.1 sobre remuneração e 13º salário recebidos pelo 
substituto durante os 120 dias de licença-maternidade

Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do 
profissional ausente

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO)
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RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM

Serviço Subitem Descrição Período Dias Valor Mensal Valor Total

1
22 R$ 9.513,77 R$ 6.976,77 23 R$ 160.465,61

Total – 1º Turno R$ 160.465,61

1
28 R$ 9.513,77 R$ 8.879,52 23 R$ 204.228,96

Total – 2º Turno R$ 204.228,96
VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 364.694,58

PROPOSTA DE PREÇOS COM BASE NO CUSTO HOMEM/HORA
QTD. TÉC. 1º Turno 2º Turno

Horas Homens/hora Horas Homens/Horas
Maceió 5 176 880 224 1120
Arapiraca 4 176 704 224 896

2 176 352 224 448

2 176 352 224 448

2 176 352 224 448
Penedo 2 176 352 224 448
Porto Calvo 2 176 352 224 448

2 176 352 224 448

2 176 352 224 448
Total 23 1584 4048 224 5152

RESUMO

Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno

1º Turno 4048 R$ 39,64 R$ 160.465,61

2º Turno 5152 R$ 39,64 R$ 204.228,96
Total Final para 2022 R$ 364.694,58

Valor 
proporcional

Quantitativo de 
funcionários

Apoio 
Técnico 

de TI

Valor Mensal – 
1ª T

15/09/22 a 
06/10/22 = 22 

dias

Valor Mensal – 
2ª T

07/10/22 a 
03/11/22 = 28 

dias

Palmeira dos 
Índios
Delmiro 
Gouveia
União dos 
Palmares

São Miguel 
dos Campos
Santana do 
Ipanema

Custo da Proposta em 
Homem/Hora
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Anexo V DO EDITAL

PLANILHA DE TREINAMENTO

Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI
0

Qtde. Valor unitário Valor total
1. Gestão do treinamento 1 1.800,00 R$ 1.800,00
2. Ambientes do treinamento 1 540,22 R$ 540,22
3. Transporte intermunicipal 25 16,90 R$ 422,50
4. Transporte municipal 5 7,52 R$ 37,60
5. Refeição 25 23,00 R$ 575,00
6. Alunos 23 69,78 R$ 1.605,00
Total R$ 4.980,32
Custo Unitário do Treinamento = TOTAL/23 Postos R$ 216,54

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1. Gestão do Treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Auxiliar de RH 1 R$ 1.800,00 1.800,00 

Total 1.800,00 

2. Ambientes do treinamento

Descrição Qtde. Unitário Total

Sala de Treinamentos 30 Pessoas 1 R$ 540,22 540,22 
Total 540,22 

3. Transporte intermunicipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió 25 R$ 16,90 422,50 
Total 422,50 

4. Transporte municipal
Descrição Qtde. Unitário Total

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió 5 R$ 7,52 37,60 
Total 37,60 

5. Refeição
Descrição Qtde. Unitário Total

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção 25 R$ 23,00 575,00 
Total

6. Alunos
Descrição Qtde. Unitário Total

Manuais 23 R$ 25,00 575,00 
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação 30 R$ 20,00 R$ 600,00
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis 30 R$ 14,00 R$ 420,00
Garrafa Água 1 R$ 10,00 R$ 10,00
Total R$ 1.605,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
À SEIC (c/c COFIN/GSAD), informando que a

proposta da empresa interessada,qual seja, a
RISERV  TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME,
constante do evento 1136276, após ajustes desta Seção
constante do evento 1136276, encontra-se adequada e
numericamente correta. 

Acrescente-se que, com a juntada da planilha
constante do evento 1139431, a pendência apresentada,
objeto de diligência constante do evento 1138188, já está
contemplada na planilha citada, bastando a aceitação da
empresa.

A rigor, a planiha ajustada por esta Seção mantém
a essência da proposta da empresa, alterando-se unicamente
dois itens _exclusão do sub-modulo 4.3 (afastamento
maternidade) e acréscimo no sub-módulo 4.4, bem como
acréscimo no item 1 da planilha resumo do anexo de
TREINAMENTO, para ajustar o custo unitário, fazendo-o
coincidir com cotado pela empresa em R$ 216,53.

A planilha resumo de homens horas manteve os
mesmos valores destacados nas planilhas de custos da
empresa, apenas convertendo-os para homens/horas.

Pendente, também, a comprovação do índice do
SAT, destacado na planilha da empresa em 2%, havendo
necessidade de juntada do arquivo SEFIP/GFIP ou outro meio
que demonstre o percentual de incidência e cálculo do fator
FAP.

Quanto à aceitação dos preços, a proposta da
empresa os fixou em R$ 364.694,58, que está dentro dos
valores máximos estabelecidos pela Administração para a
contratação, que tal ficou definido em R$ 367.188,09.

Com essas considerações, encaminhos os autos,
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para demais providências.
Atenciosamente/Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 31/08/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139434 e o código CRC F3AC979E.

0004573-45.2021.6.02.8000 1139434v1
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Maceió/AL 5 9.513,77R$                            47.568,84R$                               

Arapiraca/AL 4 9.513,77R$                            38.055,07R$                               

Palmeira dos Índios/AL 2 9.513,77R$                            19.027,53R$                               

Delmiro Gouveia/AL 2 9.513,77R$                            19.027,53R$                               

União dos Palmares/AL 2 9.513,77R$                            19.027,53R$                               

Penedo/AL 2 9.513,77R$                            19.027,53R$                               

Porto Calvo/AL 2 9.513,77R$                            19.027,53R$                               

São Miguel dos Campos/AL 2 9.513,77R$                            19.027,53R$                               

Santana do Ipanema/AL 2 9.513,77R$                            19.027,53R$                               

23

SUBITEM DESCRIÇÃO PERÍODO DIAS VALOR MENSAL VALOR PROPORCIONAL QTDE POSTOS VALOR TOTAL

1 1º TURNO
15/09/22 a 
06/10/22

22 9.513,77R$                            6.976,76R$                                  23 160.465,54R$          

2 2º TURNO
07/10/22 a 
03/11/22

28 9.513,77R$                            8.879,52R$                                  23 204.228,87R$          

1º TURNO

HOMENS/HORA HORAS
HOMENS/HORA

Custo da Proposta em 
Homem/Hora

Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno

5 880                                             224                          1.120                        1º TURNO 4048 39,64R$                    160.465,54R$          
4 704                                             224                          896                           2º TURNO 5152 39,64R$                    204.228,87R$          
2 352                                             224                          448                           TOTAL 9200 39,64R$                  364.694,41R$        
2 352                                             224                          448                           
2 352                                             224                          448                           OBS: 1º  TURNO OBS: 2º  TURNO
2 352                                             224                          448                           176,00                                    H/MÊS 224,00                       H/MÊS
2 352                                             224                          448                           22,00                                      DIAS 28,00                         DIAS
2 352                                             224                          448                           8,00                                        JORNADA/DIA 8,00                           JORNADA/DIA
2 352                                             224                          448                           

23 4.048                                      

Pilar - Aalgoas  31 de agosto de 2022

MACEIÓ

MUNICÍPIO EM ALAGOAS
2º TURNO

5.152                                                       

RESUMO

PENEDO
UNIÃO DOS PALARES
DELMIRO GOUVEIA

PALMEIRA DOS ÍNDIOS
ARAPIRACA

Operção: 003

VALOR MENSAL/ POSTO DE 
SERVIÇO

1
2
3

Município/UF

QTDE 
TÉC.

TOTAL
SANTANTA DO IPANEMA

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PORTO CALVO

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1020
Conta Poupança: 3509-9

4
5
6
7
8

ANEXO III

204.228,87R$                                            

160.465,54R$                                            

 364.694,41R$                                            

I
T
E
M

SERVIÇO

APOIO TÉCNICO DE TI TOTAL DO 1º TURNO

TOTAL DO 2º TURNO

QUADRO DE RESUMO

O objeto contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

Processo Administrativo n.° 0004573-45.2021.6.02.8000
PARA: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

QTDE DE POSTOS CARGO HORARIA
VALOR UNITÁRIO MENSAL 

DO EMPREGADO.
TIPO DO SERVIÇO

(A)

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS

364.694,41R$                                                                                                  

VALOR TOTAL (15/09 a 03/11)

79.281,39R$                                                    
63.425,12R$                                                    
31.712,56R$                                                    
31.712,56R$                                                    
31.712,56R$                                                    
31.712,56R$                                                    
31.712,56R$                                                    
31.712,56R$                                                    
31.712,56R$                                                    

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática

8 H Diárias

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS 
9

Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática

Sócio Administrador
Ricardo da Silva Gomes

CNPJ 41.610.719/0001-21
Riserv Terceirização de Serviços

________________________________________
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A
B
C
D

1
2
3
4

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Valor (R$)
A Salário 3.595,50R$              
B Adicional periculosidade -R$                        
C Adicional insalubridade -R$                        
D Adicional noturno -R$                        
E Adicional Hora Extra §2º Cláusula 20ª CCT/2019 -R$                        
F Feriado em dobro diurno (Conf. Súmula 444 e Cláusula 26 CT) -R$                        
G Intervalo intrajornada (15 horas) -R$                        
H DSR - 20% Hora Extra 12 x 36 (((Remuneração)/220*1,6)*15)*20% -R$                        

3.595,50R$              
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS Valor (R$)
A Transporte (R$ 6,70 x 22)-Sálario x 6% 68,33-R$                    
B Auxilio-alimetação (Vales, Cesta Básica etc) (R$ 23,00 x 22)x90% 455,40R$                  
C Assistência médica e familiar -R$                        
D Auxílio creche -R$                        
E Seguro de vida -R$                        
F Exames admissionais, demissionais, periódicos (PCMSO/PPRA) -R$                        

455,40R$                 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$)
A Uniformes (CAMISA e CRACHA) / 2 MESES 56,00R$                    
B Álcool em gel 70° INPM 10,20R$                    
C Máscaras Descartáveis 330,75R$                  
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) 16,00R$                    
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 235,72R$                  

648,67R$                 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % Valor R$
A INSS 20,00% 719,10R$                  
B SESI ou SESC 0,00% -R$                        
C SENAI ou SENAC 0,00% -R$                        
D INCRA 0,00% -R$                        
E Salário educação 0,00% -R$                        
F FGTS 8,00% 287,64R$                  
G Seguro Acidente de Trabalho (RAT 0% x FAP 1%) 0,00% -R$                        

Salário normativo da categoria profissional 3.595,50R$                                                                         

ANEXO  I - A - MÃO DE OBRA

Total da remuneração

Total de Benefícios mensais diários

Total de Insumos Diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS

Nº de meses de execução contratual

Data da apresentação da proposta 01/07/2022
Município/UF ALAGOAS
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2021/2022

(15/09/2022 a 03/11/2022)
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR
Técnico em Informática – 8 horas

Data base da categoria
Categoria profissional ( vinculada à execução contratual) SEAC/SINDPD - AL000159/2021

01/01/2021

QUANTIDADE 23

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caractetríticas distintas) Técnico em Informática – 8 horas
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H SEBRAE 0,00% -R$                        
28,00% 1.006,74R$              

4.2 13º SALÁRIO % Valor (R$)
A 8,33% 299,62R$                  

8,33% 299,62R$                 
% Valor (R$)

B 2,33% 83,89R$                    
10,67% 383,52R$                 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE Valor (R$)
A Afastamento Maternidade/paternidade 0,14% 5,03R$                      

% Valor (R$)
B 0,04% 1,40R$                      

0,18% 6,44R$                      
SUBMÓDULO 4.4 - Rescisão

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,42% 14,98R$                    
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 1,19R$                      
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,00% 71,91R$                    
D Aviso prévio trabalhado 1,92% 69,03R$                    

157,11R$                 
% Valor (R$)

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,54% 19,32R$                    
F 2,00% 71,91R$                    

6,91% 248,36R$                 
SUBMÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 % Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias 11,11% 399,50R$                  
B Ausência por doença 1,66% 59,68R$                    
C Licença paternidade 0,06% 2,24R$                      
D Ausências legais 2,22% 79,82R$                    
E Ausência por acidente de trabalho 0,02% 0,71R$                      
F Outros 0,00% -R$                        

541,95R$                 
% Valor (R$)

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,22% 151,75R$                  
19,29% 693,72R$                 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % Valor (R$)

4.1 Encargos Previdênciários e FGTS 28,00% 1.006,74R$              
4.2 13º Salário 10,67% 383,52R$                  
4.3 Afastamento Maternidade 0,14% 5,03R$                      
4.4 Custo de Rescisão 6,91% 248,36R$                  
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 1,66% 59,69R$                    
4.6 Outros (Especificar) 0,00% -R$                        

47,37% 1.703,34R$              
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % Valor (R$)
A Custos Indiretos 17,85% 1.142,82R$              
B Lucro 17,85% 1.346,79R$              
C Tributos 0,9347 9.513,77R$              

Tributos Federais (PIS/CPP) 0,27% 25,69R$                    
Tributos Federais (CONFINS) 1,26% 119,87R$                  

C.2 Tributos Estaduais 0,00% -R$                        
C.3 Tributos Municipais (ISS) 5,00% 475,69R$                  

42,23% 3.110,86R$              

TOTAL

TOTAL

C.1

TOTAL

Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL

SUBTOTAL

Multa FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

TOTAL
SUBMÓDULO 4.2 - 13º Salário

13º Salário
Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário
TOTAL

SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade

SUBTOTAL
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Valor (R$)
A Módulo 1_ Composição da Remuneração 3.595,50R$              
B Módulo 2_ Benefícios Mensais Diários 455,40R$                  
C Módulo 3_ Insumos Diversos (uniformes, equipamentos e outros) 648,67R$                  
D Módulo 4_ Encargos Sociais e Trabalhistas 1.703,34R$              

6.402,91R$              
E Módulo 5_ Custos Indiretos, tributos e lucro 3.110,86R$              

9.513,77R$              

Anexo III - D - Quadro Demonstrativo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor (R$)

A 9.513,77R$              
B 218.816,65R$         
C 357.400,53R$         

Qtde. Unitário Total
1 1.333,80R$    1.333,80R$              
1 540,00R$       540,00R$                  

25 16,90R$         422,50R$                  
5 7,52R$            37,60R$                    
1 23,00R$         23,00R$                    

23 63,26R$         1.455,00R$              
3.811,90R$              
1.609,64R$              

235,72R$                  

Qtde. Unitário Total
1 1.333,80R$    1.333,80R$              

1.333,80R$              

Qtde. Unitário Total
1 540,00R$       540,00R$                  
4 20,00R$         80,00R$                    
4 20,00R$         80,00R$                    

30 15,00R$         450,00R$                  
1 450,00R$       450,00R$                  
1 220,00R$       220,00R$                  
1 185,00R$       185,00R$                  
1 190,00R$       190,00R$                  

2.195,00R$              

Qtde. Unitário Total
25 16,90R$         422,50R$                  

422,50R$                  

Qtde. Unitário Total
5 7,52R$            37,60R$                    

37,60R$                    

Qtde. Unitário Total
1 23,00R$         23,00R$                    

2. Ambientes do treinamento

Projetor Multimidia, Tela Projeção, Mouse sem Fio e Apontador a Laser
Flip-Charts, cartolinas e Canetas

Descrição

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção

Haviamos elaborado no modelo disponibilizado no Edital.
Adiconado confome o Item 2 do Anexo II.1

Total

Quadro Branco e Canetas, Apagadores
Sistema de Som Ambiente
Carteiras e Cadeiras
Mesas para apoio das urnas eletrônicas

Descrição

Anexo III - B - Quadro-Resumo do Custo por Empregado
mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Subtotal (A+B+C+D)

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

PLANILHA DE TREINAMENTO
Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento

Total

VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA
VALOR MENSAL DO SERVIÇO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL x MESES DE CONTRATO) 

Descrição

6. Alunos
5. Refeição
4. Transporte municipal
3. Transporte intermunicipal

Descrição

2. Ambientes do treinamento
1. Gestão do treinamento

Sub Total
Total

Custo por posto (23 POSTOS)

Auxiliar de RH

A
C
R
E
S
C
E
N
T
A
D
O
 

D
O
 
T
R

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió

4. Transporte municipal

3. Transporte intermunicipal

5. Refeição
Total

Total

Descrição

Descrição

Mesas computadores
Sala de Treinamentos 30 Pessoas

Descrição
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23,00R$                    

Qtde. Unitário Total
23 25,00R$         575,00R$                  
30 15,00R$         450,00R$                  
30 14,00R$         420,00R$                  
1 10,00R$         10,00R$                    

1.455,00R$              

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 2 50,00R$         100,00R$                  
Und 1 12,00R$         12,00R$                    

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 1 10,20R$         10,20R$                    
Und 1 4,50R$            4,50R$                      
pct 1 11,50R$         11,50R$                    

Und 245 1,35R$            330,75R$                  
Máscara cirúrgica tripla elástica para agir como uma barreira 
física à propagação de bactérias; 100% polipropileno

Camiseta 
Descrição dos uniformes:

Crachá
Descrição dos materiais:

Álcool em gel 70° INPM

Sacos de lixo de 20L, pct com 50 und
Marcador permanente

Total

Manuais
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis
Garrafa Água

Total

Descrição
6. Alunos
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1a Faixa
2a Faixa
3a Faixa
4a Faixa
5a Faixa
6a Faixa

IRPJ CSLL Cofins
1a Faixa 18,80% 15,20% 17,67%
2a Faixa 19,80% 15,20% 20,55%
3a Faixa 20,80% 15,20% 19,73%
4a Faixa 17,80% 19,20% 18,90%
5a Faixa 18,80% 19,20% 18,08%
6a Faixa 53,50% 21,50% 20,55%

IRPJ CSLL
Alíquota efetiva – 
5%) x 31,33%

(Alíquota efetiva – 5%) x 
32,00%

Forma de Cálculo - Simples Nacional
RBT12 Receita Bruta Total dos ultimos 12 meses 
Alíquota Aliquota nominal correspondente a faixa de enquadramento da empresa

PD Parcela a deduzir prevista 

4,21%

Alíquota do PIS = 0,27%
Alíquota do ISS = 2,67%

Total de Tributos S/ Faturamento = (PIS+COFINS+ISS)

Alíquota do IRPJ = 1,19%
Alíquota do CSLL = 1,28%

Alíquota do COFINS = 1,26%

ALIQUOTA: 9,00%
PD:  R$                         8.100,00 

ALÍQUOTA EFETIVA: 6,68%

VALOR: 349.872,11R$                      

3,92% 40,00% (*)
4,45% -

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, 
Faixa Cofins PIS/Pasep ISS

5a Faixa, comalíquota efetiva 
superior a 12,5%

(Alíquota efetiva – 5%) x 
30,13%

Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% Percentual de ISS fixo em 5%

(RBT12 x Alíquota) - PD -:- RBT12

4,45% 40,00%
4,27% 40,00%
4,10% 40,00%

Faixas
Percentual de Repartição dos Tributos

PIS/Pasep ISS (*)
3,83% 44,50%

De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00

De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00

Até 180.000,00 4,50% -
De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)    Produção de efeito

(Vigência: 01/01/2018) 
SERVIÇO

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar 
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   AL000159/2021  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   14/07/2021  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR031971/2021  
NÚMERO DO PROCESSO:   14021.186777/2021-51  
DATA DO PROTOCOLO:   14/07/2021  

 

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 ; 
  
E  
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA, CNPJ n. 
69.982.155/0001-77, 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 julho de 2021 
a 30 de junho de 2022 e a data-base da categoria em 01º de julho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) processamento de dados, com 
abrangência territorial em AL.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS  
 
 

A partir de 1º julho de 2021, na forma do art. 7° inc. V da Constituição Federal, os pisos salariais da 
categoria profissional, não poderão ser inferiores aos seguintes valores: 

a) Analista de Informática Nível I R$ 6.805,60 

b) Analista de Informática Nível II R$ 5.188,50 

c) Técnico em Aplicativos e 

Desenvolvimento de Sistemas I 

R$ 4.291,50 

d) Técnico em Aplicativos e 

Desenvolvimento de Sistemas II 

R$ 3.595,50 

e) Técnico em Informática - Jornada 

de 8h diárias 

R$ 3.297,50 
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f) Técnico em Informática - Jornada 

de 6h diárias 

R$ 2.478,50 

g) Assistente de Informática R$ 1.593,00 

h) Piso Normativo/Jornada de 8h 

diárias 

R$ 1.811,00 

i) Piso Normativo/Jornada de 6h 

diárias 

R$ 1.358,00 

Parágrafo primeiro. Todos os pisos normativos de que trata a presente cláusula, serão reajustados de 
acordo com a política salarial do país, ou conforme negociação entre as partes. 

Parágrafo segundo. Todos os valores do piso estão arredondados para o inteiro de real. 

Parágrafo terceiro. Piso Normativo para quem exerce funções na área de informática. 

Parágrafo quarto. Os funcionários que em junho de 2020 já recebiam salários iguais ou superiores aos 
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por 
cento). 

  
 

Reajustes/Correções Salariais  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS E DO REAJUSTE  
 
 

As empresas reajustarão os salários de seus empregados a partir de 1º de Julho de 2020 aplicando o percentual de 
7,59% (sete vírgula cinquenta e nove por cento). 

  
 

Pagamento de Salário –  Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 
 

A Empresa deverá fornecer comprovante de pagamento de salários, com discriminação das verbas e 
importâncias correspondentes aos proventos e descontos efetuados. Nos comprovantes, deverá constar a 
identificação da empresa e do empregado. 

Parágrafo Único. No referido comprovante deverá constar também a importância relativa ao depósito do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, devido à conta vinculada do empregado optante. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO ADICIONAL NOTURNO E DAS HORAS EXTRAS  
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As horas extraordinárias serão remuneradas com adicional de 60% (sessenta por cento) sobre hora normal da segunda 
feira ao sábado e, com adicional de 100% (cem por cento) nos domingos e feriados, excetuando-se nos casos de 
compensação de horas e/ou jornada de trabalho realizadas nesses dias, nos termos da cláusula seguinte, ficando tal 
procedimento vinculado a acordo entre empregado e empregador; 

Parágrafo Primeiro. As horas extraordinárias trabalhadas, assim como seus valores, quando efetivamente realizadas e 
pagas, deverão constar nos contracheques dos trabalhadores. 

Parágrafo Segundo. O adicional noturno será 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário/hora normal, nos serviços 
realizados entre às 22:00 horas e 05:00 horas, considerando-se a hora noturna como sendo de cinquenta e dois minutos 
e trinta segundos. 

Parágrafo Terceiro. A média de horas extras e do adicional noturno, quando pagos, repercutirão nas férias, em seu 
abono constitucional, no 13º salário, no descanso remunerado, no FGTS e nos cálculos relativos às rescisões de contrato 
de trabalho. 

Parágrafo Quarto. Os domingos, quanto trabalhados dentro da jornada de trabalho, serão considerados dias normais. 

  

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

Após registro e depósito da presente Convenção Coletiva de Trabalho Superintendência Regional de Trabalho/AL, as 
empresas associadas ou não ao SEAC-AL que participarem de quaisquer licitações no território de Alagoas, e que, a 
mão-de-obra contratada afete a representatividade do SINDPD-AL, se obriga a incluir em suas Planilhas de Custos o 
fornecimento a todos os empregados colocados a sua disposição por força do contrato objeto da licitação de 22 
Tícket`s Alimentação ou Refeição por mês, no valor unitário de R$ 23,00 (vinte e três reais). 

Parágrafo Primeiro. As Empresas descontarão até 10% (dez por cento) dos Tickets´s fornecidos. 

Parágrafo Segundo. Nos casos de férias e/ou licença médica por doença, o quantitativo de Ticket´s será reduzido em 
igual quantidade de dias ausentes por tais motivos. 

Parágrafo Terceiro. Os funcionários que em junho de 2020 já recebiam ticket´s iguais ou superiores aos constantes 
desta cláusula terão os mesmos reajustados em 6,97% (seis vírgula noventa e sete por cento). 

Parágrafo Quarto. Em caso de o trabalhador precisar dobrar o serviço por qualquer motivo, o empregador ficará 
obrigado a fornecer sua alimentação. 

  
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO VALE TRANSPORTE  
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As empresas fornecerão nos termos da Lei, Vale Transporte aos seus empregados amparados por esta convenção, 
atendendo a real necessidade de cada um. 

Parágrafo Único. Tendo em vista que na maioria das Cidades do interior do Estado não existe transporte coletivo 
regulamentado, os empregados que optarem em receber o Vale Transporte no interior devem recebê-los em espécie, 
sem que o valor pago seja incorporado ao salário e não tenha nenhuma incidência. Aplica-se, assim, o valor de tabela 
dos preços em Maceió. 

  

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS SOCIAIS  
 
 

Visado assegurar a exequibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao 
tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as 
empresas do segmento abrangidas pela CCT, deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e 
Trabalhistas constante da planilha abaixo.  

  

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 1,99% 

13 ACIDENTE DE   TRABALHO 1,30% 

14 AVISO   PRÉVIO 1,37% 

15 13º SALÁRIO 8,33% 

Grupo   C ENCARGOS   SOCIAIS 9,45% 

16 AVISO   PRÉVIO INDENIZADO 3,65% 
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17 INDENIZAÇÃO   ADICIONAL 1,80% 

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% 

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO SOBRE JUSTA CAUSA  
 
 

O Sindicato Profissional e as Empresas, não promoverão ação judicial, sem antes, tentar uma solução administrativa, 
sendo estabelecido o prazo de resposta de dez (10) dias a partir da data do recebimento do pleito pela parte 
acionada. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE RESCISÃO  
 
 

Toda e qualquer homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do empregado que, somado o período 
do Aviso Prévio, conte com mais de um (1) ano de serviço, deverá ser preferencialmente homologada pelo Sindicato 
da categoria (Artigo 6º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002) posto que ficam os órgãos locais do Ministério do Trabalho 
e Emprego reservado para os seguintes casos: 

Categoria sem representatividade sindical na localidade; 

Recusa do Sindicato na prestação da assistência; 

Cobrança indevida pelo Sindicato para a Prestação da assistência; 

Parágrafo Primeiro: Deverão estar presentes no ato da homologação: 

1. O empregado (se menor com seu responsável) e o Empregador ou Preposto especialmente designado para cada ato 
homologatório; 

2. Procurador do Empregado com poderes expressos para receber e dar quitação e se o empregado for analfabeto, a 
procuração deverá ser pública. 

3. O ato de homologação será gratuito e deverá ser realizado impreterivelmente no primeiro dia útil após o 
encerramento do período do aviso prévio, quando efetivamente trabalhado, seja qual for a natureza da demissão, ou, 
até o décimo dia após o último dia da prestação do serviço quando da dispensa sem justa causa, por iniciativa do 
empregador, sob pena do pagamento de multa a favor do empregado em valor equivalente à sua maior remuneração. 
Não comparecendo o empregado, quando da homologação, a empresa dará conhecimento do fato ao SINDPD-AL, 
mediante comprovação do envio da carta ou telegrama de notificação do ato, o que a desobrigará do cumprimento 
do disposto no caput desta cláusula. 
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Parágrafo Segundo: Quando a data do pagamento da rescisão recair em um Sábado, Domingo ou Feriado, o 
pagamento será antecipado para o dia útil anterior (§ 2.º do Art. 11 da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002); 

Parágrafo Terceiro: São os seguintes documentos previstos pelo Artigo 12º da IN da SRT n.º 3 de 21/06/2002 para fins 
de homologação rescisória: 

1.     Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho mínimo de 05 vias; 

2.     CTPS do empregado com baixa e atualizada; 

3.     Carta de Aviso Prévio ou do Pedido de Demissão; 

4.     Cópia da Convenção ou do Acordo Coletivo de Trabalho; 

5.     Extrato analítico atualizado do FGTS; 

6.     Guia de Recolhimento rescisório do FGTS; 

7.     CD para fins do Seguro Desemprego; 

8.     ASO - Atestado de saúde Ocupacional Demissional, no prazo de validade; 

9.     Descrição dos valores variáveis pagos, com inclusive seus reflexos no Descanso Remunerado, registrada no verso 
do Termo de Rescisão. 

10.  Cópia da GRCSU (Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana) as 2 (duas) últimas. 

Parágrafo Quarto. Não comparecendo qualquer das partes na data marcada, o Sindicato fornecerá a outra parte 
presente documento com a ocorrência. 

 
Mão-de-Obra Temporária/Terceirização  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS LICITAÇÕES  
 
 

O sindicato profissional fiscalizará e solicitará dos órgãos licitantes a inclusão no rol dos documentos exigidos para a 
habilitação, do documento previsto no art. 607 da CLT (Recolhimento da Contribuição Sindical). 

Parágrafo Único: A solicitação será feita por correspondência dirigida ao órgão licitante, sendo também enviada uma 
cópia da mesma ao sindicato patronal. 

 
 

Relações de Trabalho –  Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  
 

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO AMBIENTE E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO  
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O SEAC/AL e o SINDPD/AL se comprometem a atuarem em caráter de orientação junto às empresas tomadoras de 
serviços, para que as mesmas se adaptem às normas que determinam as condições ambientais e de trabalho 
recomendadas para as atividades da categoria dos trabalhadores. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Para o Técnico e Assistente de Informática será adotada a jornada de 180 horas, Para o técnico em 
aplicativos e desenvolvimento de sistemas e analista de Informática será adotada a jornada de 220 horas. 

Parágrafo Primeiro: a jornada do digitador especificamente deverá observar a seguinte conformação: 

50 (cinquenta) minutos de trabalho por (dez) minutos de descanso, ou 10 (dez) minutos de descanso por 
(cinquenta) minutos de trabalho. 

Parágrafo Segundo: O intervalo de descanso é obrigatório e decorrente de norma de ordem pública de 
proteção do trabalhador (NR-17), sendo absolutamente inadmissível a compensação com a antecipação do 
final da jornada diária de trabalho, ficando o empregado como único responsável pelo não cumprimento do 
intervalo legal de descanso, que em última análise foi estabelecido em seu próprio benefício, cujos clientes 
tomadores de serviços, contratualmente reconhecem tais normas de proteção dos trabalhadores. 

Parágrafo Terceiro: Para os Técnicos e Assistentes de informática será adotada preferencialmente a 
jornada de 180 horas. Sendo permitida a mudança de carga horária para 220 horas de acordo com a CLT. 

Parágrafo Quarto: A alteração da Jornada de Trabalho poderá, em regra, ser realizada unilateralmente 
pelo empregador conforme sua necessidade e conveniência, exceto em caso de impossibilidade do 
trabalhador por desempenhar outro trabalho em horário semelhante. 

  

  

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS  
 
 

Convencionam as partes que em observância, fiel e rigorosa do que dispõe o parágrafo 2.º do Artigo 59º da C.L.T. e na 
consonância do disposto na Lei n.º 9.601 de 21 de janeiro de 1998, regulamentada pelo Decreto n.º 2.490, publicado 
no DOU do dia 05.02.1998, fica instituída A COMPENSAÇÃO DE JORNADA E/OU HORAS DE TRABALHO, realizadas por 
cada trabalhador, no exercício das suas funções, desde que cumpridos os seguintes critérios: 
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Parágrafo Primeiro - A compensação através de concessão de folgas aos trabalhadores, se dará considerando-se que 
para cada hora trabalhada, excedente ou não, haverá uma hora de folga. Da mesma forma, haverá uma hora de folga 
antecipada, para cada hora a ser trabalhada posteriormente; 

Parágrafo Segundo - As empresas devem adotar um mecanismo para o fiel controle das tais horas - excedentes e 
compensadas - que permita o acompanhamento individual, por trabalhador envolvido; 

Parágrafo Terceiro - A apuração das horas excedentes se fará à luz dos respectivos registros de ponto mensais, 
mecânicos ou manuais, podendo haver compensação parcial ou por etapas, devendo estar totalmente cumprida no 
período máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias contados a partir do final de cada apuração; 

Parágrafo Quarto - Será permitida também a compensação antecipada das horas a serem trabalhadas 
posteriormente, na forma do parágrafo anterior; 

Parágrafo Quinto - Na impossibilidade da empresa cumprir o prazo estabelecido no parágrafo terceiro da Cláusula 
Vigésima da presente Convenção, para a concessão das FOLGAS de compensação de horário de trabalho, deverá 
efetuar o pagamento das horas à compensar, de uma única vez, com o acréscimo de sessenta por cento (60%) sobre o 
valor da hora normal.  

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REGISTRO DE JORNADA  
 
 

Todos os empregados terão sua jornada de trabalho anotada mecanicamente, ou folha de ponto, com exceção 
daqueles empregados que se enquadrarem nas situações previstas nas alíneas a e b do Art. 62 da CLT. 

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

Haverá aceitação para justificativas de faltas e outras questões análogas, dos atestados médicos e odontológicos 
oriundos de médicos ou dentistas, ou procedentes de convênios de saúde do empregado, caso a empresa não possua 
serviços médicos próprios ou conveniados. 

Parágrafo Primeiro. Fica obrigado o empregado a notificar à empresa seu impedimento por motivo de doença, mediante a apresentação de atestado 
médico no prazo de 72h (setenta e duas horas) da emissão do atestado médico, sob pena de serem lançadas faltas.  

Parágrafo Segundo. A falta de um dia de trabalho da Escala 12 x 36 faz com que o trabalhador tenha este dia descontado e deixe de receber 01 (um) 
dia de repouso semanal remunerado no cálculo do RSR/Lei 605/49. 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO  
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Ficam os empregados e empregadores autorizados a praticar a Escala de Trabalho 12 x 36, doze horas de trabalho por trinta e seis horas de 
descanso. 

Parágrafo Único. Dentro da escala de 12 (doze) horas está incluído, obrigatoriamente, o intervalo de 1 (uma) hora, ou seja, são 11 (onze) horas reais 
de trabalho. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Licença Maternidade  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICENÇA GESTANTE  
 
 

A empregada gestante fará jus à licença de 120 (cento e vinte) dias, nos termos da Constituição Federal. 

 
Outras disposições sobre férias e licenças  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO DIA DO INÍCIO DAS FÉRIAS  
 
 

O início das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, domingos, feriados ou dias já 
compensados. 

Parágrafo Único: A data do gozo das férias será informada ao empregado com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SAÚDE NO TRABALHO  
 
 

Quando os digitadores acusarem sintomas de LER (Lesões pôr Esforços Repetitivos),será obrigatório o preenchimento 
da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) pela empresa. No caso de omissão desta, comprovado através de 
correspondência encaminhada e protocolada à Empresa no prazo de 03 (dias), a contar da solicitação por escrito, fica 
autorizado o preenchimento pelo próprio empregado, o que será dado como firme e valioso pela empresa. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUADRO DE AVISOS  
 
 

O SINDPD/AL poderá colocar quadro de avisos nas empresas destinadas às notícias sindicais, desde que dadas com a 
habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza. 

Parágrafo Primeiro: O presente acordo deverá ser obrigatoriamente afixado em quadro de avisos, como forma de 
divulgação. 

Parágrafo Segundo: O SEAC/AL poderá colocar quadro de avisos no SINDPD/AL, destinado a notícias trabalhistas, 
desde que dadas com a habitual urbanidade e sem ofensas de qualquer natureza. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RELAÇÃO DOS EMPREGADOS  
 
 

As empresas se comprometem a colocar à disposição do SINDPD/AL, mensalmente, cópia da relação de admitidos e 
demitidos que enviam a Delegacia Regional do Trabalho. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL  
 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho contribuirão anualmente e uma única vez para o 
Sindicato Patronal com a importância de R$ 2,00 (dois reais) por empregado constante da sua folha do mês de Junho 
do corrente ano, a ser recolhida até o dia 30 de Agosto 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 1,00% (hum por cento) por mês ou fração de atraso e também ao 
pagamento de uma multa de 2,00% (dois por cento) sobre o montante (principal mais juros). 

Parágrafo Segundo: As empresas ficam obrigadas a apresentar ao SEAC/AL no ato do pagamento que trata esta 
Cláusula, cópia do CAGED do mês de JUNHO e as novas empresas do segmento que se constituírem no período de 
vigência desta Convenção, pagarão com base no total de funcionários registrados no CAGED do 3o (terceiro) mês 
posterior a sua constituição. 

Parágrafo Terceiro: As empresas devem enviar ao SEAC/AL nos meses abaixo, cópia dos respectivos CAGED dos meses 
anteriores, ou seja: 

Em JANEIRO, envia cópia do CAGED do mês de Dezembro; 

Em JUNHO, envia cópia do CAGED do mês de Maio e; 

Em SETEMBRO, envia cópia do CAGED do mês de Agosto. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
 

As empresas descontarão mensalmente dos associados ao sindicato profissional, a título de contribuição social, 1% 
(um por cento) da remuneração, recolhendo a importância descontada à tesouraria da entidade beneficiária até o 
décimo (10º) dia útil subsequente ao pagamento da folha, sob pena de aplicação das sanções previstas no parágrafo 
único do artigo 545, da CLT, sem prejuízo da multa convencional. 

Parágrafo Primeiro. Os valores referentes às mensalidades sindicais devidos ao SINDPD/AL poderão ser pagos através 
da conta CEF, Ag 0055/003.3666-2. A relação nominal, com os salários e valor recolhido, será fornecida ao SINDPD/AL 
até o dia 10 do mês subsequente ao mês da competência do pagamento. 

Parágrafo Segundo. O não cumprimento pela empresa desta cláusula, implicará no reconhecimento da dívida com o 
SINDPD/AL,atualizando-se os valores quando da regularização, acrescidos de multa de 2% (dois por cento) ao mês, 
sobre o valor do desconto não repassado. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA APLICABILIDADE  
 
 

Esta convenção coletiva deve ser aplicada a todos os empregados da área de Tecnologia da Informação e 
Informática e Processamento de Dados pelas empresas que atuam ou tem contrato vigente no estado de 
Alagoas, conforme Cláusula de abrangência. 

Parágrafo Primeiro – as empresas sucedâneas de contratos de prestação de serviços, além dos pisos, 
assegurarão os reajustes e demais cláusulas previstas nesta convenção para preservar os direitos adquiridos 
pelos empregados ao longo da permanência deles na mesma prestação de serviço nas dependências do 
cliente.  Neste caso o salário de contratação não pode ser inferior ao percebido na empresa sucedida. 

  

Parágrafo Segundo - 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. 

  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS  
 
 

O SEAC/AL e o SINDPD/AL reunir-se-ão sempre que solicitados pôr uma das partes a partir da vigência desta 
Convenção, com vistas a analisar conjuntamente o cenário de aplicação das Cláusulas pactuadas e outras condições 
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que desejem acordar, avaliando o quadro econômico e produtivo, geral e das empresas, as perspectivas de 
desenvolvimento à organização do trabalho, podendo convencionar modificações e aprimoramentos. 

Parágrafo Único: As pautas das reuniões deverão ser enviadas pelas partes com, pelo menos, 30 (trintas) dias de 
antecedência. 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA  
 
 

Em razão dos avanços tecnológicos e tendo em vista uma melhor classificação dos trabalhadores abrangidos por esta 
Convenção Coletiva de Trabalho, as categorias profissionais terão as seguintes definições: 

1) Analista de Informática Nível I, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M, com 
experiência mínima de 03 (três) anos na função de Analista de Informática; 

2) Analista de Informática Nível II, que englobará as categorias de Analista de Sistemas, Suporte, Negócio e O&M; 

3) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas I, que se constituirá das categorias de Programadores e 
websites, com experiência mínima de 02 (dois) anos na função; 

4) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas II, que se constituirá das categorias de Programadores e 
websites; 

5)Técnico em Informática, que se constituirá das categorias de técnicos em Manutenção de redes e Operadores de 
Computador; 

6)Assistente de Informática, que contempla as categorias de Digitador e Auxiliar de processamento de dados,o 
pessoal de apoio as atividades conexas aos procedimentos informatizados e profissionais de conhecimento técnico 
que reúna capacidade de ministrar cursos básicos na área de informática. 

Parágrafo Primeiro: Funções e Atribuições das Categorias acima: 

1) Analista de Informática: Profissional graduado na área de TI, Informática processamento de dados e outras 
correlatas com especialização e capacidade de projetar, planejar, avaliar, auditar, elaborar, estudar viabilidades 
técnicas, definir sistemas de alta complexidade. Analista de Informática Nível I deverá possuir experiência mínima de 
03 (três) anos na função.  

2) Técnico em aplicativos e desenvolvimento de sistemas:Profissional de formação média ou cursando nível superior 
capacitado para realizar serviços que exijam conhecimentos específicos em linguagens de programação, realização de 
testes, desenvolvimentos de sítios, acessibilidade na web e administração de bancos de dados. 

3) Técnico de Informática: Profissional de formação média com conhecimentos técnicos para atividades que 
compreendam monitoramento de estruturas operacionais, instalação e manutenção de redes, internet, intranet e 
suporte técnico de equipamentos. 

4) Assistentes de Informática: Profissional que sob supervisão executa serviços básicos como digitação, recepção e 
preparação de material para processamento, conferência e expedição dos mesmos, acertos contábeis, autenticação, 
abertura e conferência de envelopes de caixa-rápido, manuseio e controle de numerários, ministrar cursos básicos em 
diversos produtos, aplicativos, linguagens e manutenção de hardware. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DAS AUSÊNCIAS LEGAIS  
 
 

As ausências legais que aludem os incisos I, II e III do art. 473 da CLT, pôr força do presente Acordo Coletivo de 
Trabalho, assim ficam ampliadas: 

I) 02 (dois) dias úteis consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente ou descendente; 

II) 05 (cinco) dias úteis consecutivos, no decorrer da primeira semana de vida da criança, em caso de nascimento de 
filhos; 

III) 03 (três) dias úteis consecutivos, em virtude de casamento: 

IV) 01 (um) dia útil em caso de internação hospitalar do cônjuge, ascendente ou descendente. 

Parágrafo Primeiro: Entende-se pôr ascendente o pai e a mãe e pôr descendente, os filhos na conformidade da Lei 
Civil. 

Parágrafo Segundo: Para o empregado fazer jus ao caput desta cláusula, terá de apresentar documento 
comprobatório, até 24 (vinte e quatro) horas após o retorno ao trabalho. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOS UNIFORMES  
 
 

As empresas que exigirem de seus empregados o uso de uniformes, fornecerão os mesmos gratuitamente. 

 

 

 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA  

Presidente  

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL  

 

 

 

MANOEL BALTHAZAR FERREIRA DIEGUES DE ARECIPPO  

Membro de Diretoria Colegiada  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS E ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS SERVICOS DE INFORMATICA E SIMILARES E PROFISSIONA  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA SEAC  
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Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - ATA SINDPD  
 
 

Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO III - ATA SINDPD 2  
 
 

Anexo (PDF) 

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
 

 

Proposta atualizada - Riserve (1139796)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1235

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR031971_20212021_06_21T09_14_20.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR031971_20212021_06_21T09_14_43.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR031971_20212021_06_22T11_34_02.pdf
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 05/07/2022 18:40:29 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 41.610.719/0001-21 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 0003391890 

 CERTIDÃO Nº: 003391890 

            0003391890 
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0945547/22-60

Contribuinte
RICARDO DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ
052.849.094-02

Endereço
RUA SERAFIM COSTA, 8  - QD O CASA A, BAIRRO GRUTA DE LOURDES GRUTA DE LOURDES, MACEIO - 
CEP: 57.052-486

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

MACEIÓ (MCZ), 05 de Julho de 2022

Válida até: 03/10/2022

Código de autenticidade: 9FA54B96C1F83144
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM 

REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 

RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

41.610.719/0001-21, estabelecida na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 155, Letra A, 

Chã do Pilar/AL, vem respeitosamente, por meio do seu representante legal, infra 

assinado, apresentar,  DECLARAÇÃO, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, 

Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 

229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 

inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou 

de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de 

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

administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) 

a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, se o documento é particular. 

 

 

 

Maceió, 05 de julho de 2022. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À SPPAC,
 
Encaminho, para competente análise, planilhas

retificadas pela empresa Riserve, ajusta à sua condição de
optante ao Simples Nacional (1139806), bem como ao
percentual do RAT, correspondendo a 0%, conforme relatório
GRIP (1139823).da empresa

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/09/2022, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139799 e o código CRC 07A4116F.

0004573-45.2021.6.02.8000 1139799v1

Despacho SEIC 1139799         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1250



Anexo - Simples Nacional - Riserve (1139806)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1251

https://consopt.www8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
515

08.629.503/0001-32
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0001/0009

TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA                               

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

128.82263.01-7 14/02/2022 01
3.059,50 0,00 0,00276,13

03513ALINE TORRES DE ALBUQUERQUE
0,00 0,00

156.43525.27-9 10/12/2021 01
1.491,50 0,00 0,00116,05

04101BRENO CAVALCANTI MESQUITA ALBUQUERQUE
0,00 0,00

127.53021.01-7 10/01/2022 01
1.491,50 0,00 0,00116,05

04101DAYSE SOUZA CAHET
0,00 0,00

122.96273.73-6 10/12/2021 01
3.059,50 0,00 0,00276,13

03513JOSEFA APARECIDA FREIRE MONTEIRO
0,00 0,00

209.96411.65-2 10/01/2022 01
1.491,50 0,00 0,00116,05

04101JOYCE ADRYELLE RODRIGUES LEITE FELIX
0,00 0,00

164.04981.27-1 12/01/2022 01
1.883,50 0,00 0,00151,33

07823LUCAS PEREIRA DE MORAES
0,00 0,00

268.03308.30-6 10/12/2021 01
1.491,50 0,00 0,00116,05

04101MARIA BEATRIZ DE ALCANTARA ARAUJO MONTEI
0,00 0,00

147.49549.27-0 10/12/2021 01
1.491,50 0,00 0,00116,05

04101MARIA EDUARDA SILVA BELO GOIS
0,00 0,00

190.53488.69-6 19/05/2022 01
3.059,50 0,00 0,00276,13

03513MAYARA FLAVIA VELOSO DE MISQUITA ALBUQUE
0,00 0,00

113.24724.01-8 12/01/2022 01
1.491,50 0,00 0,00116,05

04101PAULA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
0,00 0,00

201.69927.91-6 10/12/2021 01
1.883,50 0,00 0,00151,33

07823SAULO DO AMOR DIVINO DANTAS
0,00 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
21.894,50 0,00 0,00 1.827,35 0,00 0,00
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AYlHLgF7nwI0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
515

08.629.503/0001-32
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0002/0009

TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA                               Nº DE CONTROLE: KOgwFJRXReD0000-9 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 155                      
PILAR                             AL 57150-000 8129000

CHA DO PILAR            

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8129000

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 11 21.894,50 0,00 21.894,50 0,00

TOTAIS: 11 21.894,50 0,00 21.894,50 0,00
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AYlHLgF7nwI0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
515

08.629.503/0001-32
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0003/0009

TOMADOR/OBRA: SECRETARIA DO ESTADO DA CULTURA                               

1.601,47 1.827,35
225,88

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: KOgwFJRXReD0000-9 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 155                      
PILAR                             AL 57150-000 0082 9881 8035 8129000

CHA DO PILAR            

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8129000

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
515

41.610.719/0001-21
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0004/0009

TOMADOR/OBRA: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI                        

858500000029 447601802200 907668180840 161071900010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

132.70481.18-6 10/12/2021 01
3.059,50 0,00 0,00276,13

03513JESSICA HELLEN DE LIMA BARBOSA
0,00 244,76

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.059,50 0,00 0,00 276,13 244,76 0,00
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AYlHLgF7nwI0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
515

41.610.719/0001-21
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0005/0009

TOMADOR/OBRA: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI                        

858500000029 447601802200 907668180840 161071900010

Nº DE CONTROLE: Kq8j1Gf0PWX0000-1 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 155                      
PILAR                             AL 57150-000 8129000

CHA DO PILAR            

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8129000

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 1 3.059,50 0,00 3.059,50 0,00

TOTAIS: 1 3.059,50 0,00 3.059,50 0,00
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AYlHLgF7nwI0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
515

41.610.719/0001-21
2003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0006/0009

TOMADOR/OBRA: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI                        

276,13 276,13
0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

Nº DE CONTROLE: Kq8j1Gf0PWX0000-1 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 155                      
PILAR                             AL 57150-000 0082 9881 8035 8129000

CHA DO PILAR            

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8129000

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00
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AYlHLgF7nwI0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
5152003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0007/0009

TOMADOR/OBRA:

858500000029 447601802200 907668180840 161071900010

NFTyk42Yj4j0000-6 Nº DE CONTROLE:

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 155                      
PILAR                             AL 57150-000 8129000

CHA DO PILAR            

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8129000

RAT AJUSTADO: 0,00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 12 24.954,00 0,00 24.954,00 0,00

0,0024.954,000,0024.954,0012TOTAIS:
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AYlHLgF7nwI0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
5152003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0008/0009

TOMADOR/OBRA:

858500000029 447601802200 907668180840 161071900010

NFTyk42Yj4j0000-6 Nº DE CONTROLE:

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 155                      
PILAR                             AL 57150-000 8129000

CHA DO PILAR            

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8129000

RAT AJUSTADO: 0,00

PIS/PASEP/CINOME TRABALHADOR ADMISSÃO CAT
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL CONTRIB SEG DEVIDA

OCOR
DEPÓSITO

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
JAM
CBO

BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

3.059,50
0,00

1

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

      FGTS - 8%

21.894,50
0,00

11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIALCONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER

244,76 0,00 0,00 244,760,00
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AYlHLgF7nwI0000-5Nº ARQUIVO:

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MFMINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS

EMPRESA: INSCRIÇÃO:
FPAS:COMP: 08/2022 COD REC:150 OUTRAS ENT: SIMPLES: RAT:COD GPS:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO:
CIDADE: UF: CEP:

BAIRRO:
CNAE:TELEFONE:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO MATERNIDADE:
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
COM PRODUÇÃO PJ:

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

COM PRODUÇÃO PF:
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 

SALÁRIO FAMÍLIA:
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO:PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO  (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

20 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0,00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI           41.610.719/0001-21
5152003 0,02

44.0 (25/01/2022)
DATA:
HORA:
PÁG :

31/08/2022
13:38:10

0009/0009

TOMADOR/OBRA:

1.877,60 2.103,48
225,88

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

NFTyk42Yj4j0000-6 Nº DE CONTROLE:

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 155                      
PILAR                             AL 57150-000 0082 9881 8035 8129000

CHA DO PILAR            

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00
0,00
0,00

0,0013º SALÁRIO MATERNIDADE:

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

FAP: 1,00

CNAE PREPONDERANTE: 8129000

Z4: 0 Z5: 0

RAT AJUSTADO: 0,00

Anexo - GFIP - Riserve (1139823)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1260



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.610.719/0001-21
Razão Social: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 13/09/2022
FGTS 16/09/2022
Trabalhista Validade: 13/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/12/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 20/11/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2022Validade:

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

Emitido em: 01/09/2022 14:09 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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01941387470Usuário:

01/09/2022 14:17:32Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente41610719
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 01/09/2022 14:12:57 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 41.610.719/0001-21 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

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

Emitida às 14:11:59 do dia 01/09/2022

Código de controle da certidão: FA3F-68D3-8CF5-433C

Certidão fornecida para o CNPJ: 41.610.719/0001-21

Válida até 31/10/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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E-mail - 1140062

Data de Envio: 
  01/09/2022 14:22:57

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

Para:
    riservterceirizacao@gmail.com

Assunto: 
   Apoio de TI - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Para darmos continuidade à contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e
periféricos de TI, solicitamos a apresentação da seguinte documentação:

- certidã de regularidade junto ao Fisco Municipal;

- preenchimento e envio da declaração de inexistência da prática de nepotismo, conforme modelo abaixo,
caso entenda conveniente.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional
(SEIC) - TRE/AL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM 

REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 

RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

41.610.719/0001-21, estabelecida na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 155, Letra A, 

Chã do Pilar/AL, vem respeitosamente, por meio do seu representante legal, infra 

assinado, apresentar,  DECLARAÇÃO, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, 

Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 

229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 

inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou 

de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de 

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

administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

conforme transcrição abaixo: 

 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) 

a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, se o documento é particular. 

 

 

 

Maceió, 05 de julho de 2022. 
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01/09/2022 14:51 Certidão Negativa de Débitos

https://apigeral-pilar.prefeitura.info/api/certidao/921325fa3f861d92f29d8b8ba758b2fe54619dfb 1/1

Prefeitura Municipal de PILAR/AL 
Secretaria Municipal de Finanças 
Certidão Negativa de Débitos Municipais 

Autentique este alvará em:

Documento Nº Código de Verificação Data de Emissão Data de Validade

2451 WDTK-ZRBY 01/09/2022 01/10/2022

IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

Proprietário Principal 
Riserv Terceirização de Serviços

CPF/CNPJ 
41.610.719/0001-21

Razão Social 
Riserv Terceirização de Serviços EIRELI
Endereço 
Rua Nossa Senhora das Graças 155 A, Chá do Pilar , Pilar/AL

CERTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de PILAR certifica que até a presente data não constam débitos para a
matrícula citado acima.

OBSERVAÇÕES

- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente;

- O presente documento somente tem validade: 
    a. Quando não apresentar rasuras; 
    b. Até a data de validade exposta acima;

- A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante
junto à Prefeitura Municipal de PILAR/AL.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À SEIC (c/c COFIN/GSAD), informando que a

proposta da empresa interessada,qual seja, a
RISERV  TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME, constante do
evento 1139796, merece alguns ajustes que não alteram a sua
validade, mas apenas melhor explicitirá seus custos,
compatibilizando-os com os ditames legais.

A planilha principal contém inconsistências, a saber:
 
a) Na transcrição para o Quadro Resumo do módulo 4, foi

transcrito do sub-módulo 4.3 o valor de R$ 5,03 e deveria ter sido R$
6,44;

b) Na transcrição para o Quadro Resumo do módulo 4, foi
transcrito do sub-modulo 4.5 o valor de R$ 69,69 e deveria ter sido
R$ 693,72

 
Na planilha de treinamento, com reflexos no item Módulo

3, letra "'E', foi calculo o valor do posto em R$ 235,72. Entretanto, a
planilha de treinamento é auxiliar da planilha principal e lá é feita a
composição de custos somente para cálculo do custo unitário de
treinamento, que, já transcrito para a planilha principal, sobre a
incidência dos custos indiretos, lucro e tributos.

 
Assim, o primeiro quadro da planilha de

treinamento/seleção, nada mais é do que o somatório dos itens 1,
2,3,4,5 e 6 discriminados logo abaixo. Acontece que a soma dos itens
(1 a 6) chega ao total de R$ 3.811,90 e a empresa acrescentou, não
se sabe de onde, R$ 1.609,64, que representa um acréscimo  42,23%
ao custo discriminado na planilha. Esse custo deve ser excluído,
porque não tem origem na estrutura de custos da empresa, e como
se disse acima, somente será acrescido de custos indiretos,
lucro e tributos depois que transcrito para a planilha
principal. 
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Quanto ao item 2 da planilha de treinamento (ambiente
de treinamento) a empresa deve ajustar seus custos para apenas o
item constante da planilha, vez que compatível com os ditames do
pregão eletrônico 75/2022, que restou fracassado.

Se esse último valor não foi discriminado em nenhums
dos itens dessa planilha, não pode haver nenhum acréscimo.
Conhecido o valor dos itens, deve-se calcular o valor do posto,
dividindo o total por 23, que é a quantidade de postos de trabalho.
Na planilha da empresa o valor calculado foi de R$ 3.811,90, que
dividido por 23 chega-se ao custo unitário por posto de R$ 165,73 e
não R$ 235,72, como fez constar. 

 
A planilha resumo de homens horas manteve os mesmos

valores destacados nas planilhas de custos da empresa, apenas
convertendo-os para homens/horas.

 
Na forma da GFIP constante do evento 1139823, houve a

comprovação do índice do SAT (fator FAP) destacado na planilha da
empresa, e  reduzido agora a zero,  compatível, portanto, com sua
condição de optante pelo simples nacional (1139806).  Na nova
planilha enviada também foram excluidos adequadamente os custos
com o sistema S (SESC, SENAC, SESI, SESC, SEBRAE E SALÁRIO
EDUCAÇÃO) e ajustados os custos tributários, destacando-se as
adequadas alíquotas de PIS e COFINS destacadas pela empresa em
sua proposta e comprovadas por demonstrativos contábeis
destacados nas fls. 23/25 do evento 1139796.

 
Quanto à aceitação dos preços, a proposta da empresa os

fixou em R$ 364.694,41, que está dentro dos valores máximos
estabelecidos pela Administração para a contratação, que tal ficou
definido em R$ 367.188,09.

 
Com essas considerações, encaminhos os autos, para

demais providências, sugerindo-se dar continuidade a contração,
 uma vez que os valores ajustados podem ser feitos antes da
assinatura do contrato, desde que não sejam superiores aos
valores unitários de homem/hora já destacados pela
empresa na proposta de evento: 1139796, quais sejam R$ 39,64 por
turno de votação.

 
Paralelamente, sugiro notificar a empresa para ajustar

sua proposta, a ser colacionado aos autos antes da assinatura
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do contrato, caso se opte pela contratação do fornecedor.
 
Atenciosamente/Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 01/09/2022, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140231 e o código CRC C0A048D3.

0004573-45.2021.6.02.8000 1140231v1
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E-mail - 1140339

Data de Envio: 
  01/09/2022 16:37:41

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

Para:
    riservterceirizacao@gmail.com

Assunto: 
  Apoio de TI - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Encaminho, para os ajustes necessários, apontamentos feitos acerca da regularidade das planilhas
enviadas.

Outrossim, registramos que foi recomendada a continuidade a contração, uma vez que os valores
ajustados podem ser feitos antes da assinatura do contrato, desde que não sejam superiores aos valores
unitários de homem/hora já destacados pela empresa na proposta de evento: 1139796, quais sejam R$
39,64 por turno de votação.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional
(SEIC) - TRE/AL

Anexos:
    Despacho_1140231.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
 
Senhora Coodenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada na

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme
especificações e condições dispostas em Termo de Referência,
presente no Edital do Pregão Eletrônico nº 75/2022 (1121908).

 
Em virtude de sucessivos fracassos em diversas

licitações, a Presidência autorizou, por meio da Decisão nº 3702 /
2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1121908), a instrução com vistas
à contratação pela via direta, balizada no art. 24, V e, caso
necessário, do inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

 
Para tanto, solicitamos proposta de preço a diversos

potenciais fornecedores, tendo sido recebido propostas das empresa
Promáxima e Riserv, nos montantes de R$ 443.164,00 (quatrocentos
e quarenta e três mil cento e sessenta e quatro reais) e R$
364.688,00 (trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e noventa e
quatro reais e quarenta e um centavos), respectivamente:

 

Empresa

Valor
H/H 1º Turno 2º Turno TOTAL

Unitário Qtde
horas Valor Qtde

horas Valor Horas Valor

Riserve R$
39,64 4.048 R$

160.462,72 5.152 R$
204.225,28 9.200 R$

364.688,00

Promáxima R$
48,17 4.048 R$

194.992,16 5.152 R$
248.171,84 9.200 R$

443.164,00
 
Outrossim, registramos sugestão feita pela SPPAC

(Despacho SPPAC - 1140231), acerca da regularidade das planilhas
apresentadas pela empresa RISERV, a seguir:

Com essas considerações, encaminhos os
autos, para demais providências, sugerindo-se
dar continuidade a contração,  uma vez que os
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valores ajustados podem ser feitos antes da
assinatura do contrato, desde que não sejam
superiores aos valores unitários de
homem/hora já destacados pela
empresa na proposta de evento: 1139796,
quais sejam R$ 39,64 por turno de votação.

 
Ressaltamos que nenhuma das propostas apresentadas

atendem a todas as condições dispostas na última licitação, quer seja
pelo preço (empresa Promáxima) ou por exigências de qualificações
(empresa Riserv), razão pela qual, sugerimos, s.m.j, a contratação
direta com fulcro no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, com a
empresa RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS, inscrita no CNPJ
nº 41.610.719/0001-21, no valor total de R$ 364.688,00 (trezentos e
sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais).

 
Constam dos autos as seguintes documentações:
- Consulta ao SICAF (1140047 - página 1);
- Consulta ao CADIN (1140047 - página 2);
- Consulta consolidada TCU (1140047 - página 3/4);
- Certidão regularidade Fisco Estadual (1140047 - página

5);
- Certidão regularidade Fisco Municipal (1140219 -

página 5);
- Desclaração Nepotismo (1140216); e
- Ato constitutivo da empresa (1140222).
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/09/2022, 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
1140340 e o código CRC BD6F73BF.

0004573-45.2021.6.02.8000 1140340v1
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Maceió/AL 5 9.513,77R$                            47.568,85R$                               

Arapiraca/AL 4 9.513,77R$                            38.055,08R$                               

Palmeira dos Índios/AL 2 9.513,77R$                            19.027,54R$                               

Delmiro Gouveia/AL 2 9.513,77R$                            19.027,54R$                               

União dos Palmares/AL 2 9.513,77R$                            19.027,54R$                               

Penedo/AL 2 9.513,77R$                            19.027,54R$                               

Porto Calvo/AL 2 9.513,77R$                            19.027,54R$                               

São Miguel dos Campos/AL 2 9.513,77R$                            19.027,54R$                               

Santana do Ipanema/AL 2 9.513,77R$                            19.027,54R$                               

23

SUBITEM DESCRIÇÃO PERÍODO DIAS VALOR MENSAL VALOR PROPORCIONAL QTDE POSTOS VALOR TOTAL

1 1º TURNO
15/09/22 a 
06/10/22

22 9.513,77R$                            6.976,76R$                                  23 160.465,59R$          

2 2º TURNO
07/10/22 a 
03/11/22

28 9.513,77R$                            8.879,52R$                                  23 204.228,93R$          

1º TURNO

HOMENS/HORA HORAS
HOMENS/HORA

Custo da Proposta em 
Homem/Hora

Quant. H/H Valor H/H Valor do Turno

5 880                                             224                          1.120                        1º TURNO 4048 39,64R$                    160.465,59R$          
4 704                                             224                          896                           2º TURNO 5152 39,64R$                    204.228,93R$          
2 352                                             224                          448                           TOTAL 9200 39,64R$                  364.694,51R$        
2 352                                             224                          448                           
2 352                                             224                          448                           OBS: 1º  TURNO OBS: 2º  TURNO
2 352                                             224                          448                           176,00                                    H/MÊS 224,00                       H/MÊS
2 352                                             224                          448                           22,00                                      DIAS 28,00                         DIAS
2 352                                             224                          448                           8,00                                        JORNADA/DIA 8,00                           JORNADA/DIA
2 352                                             224                          448                           

23 4.048                                      

Pilar - Aalgoas  31 de agosto de 2022

Sócio Administrador
Ricardo da Silva Gomes

CNPJ 41.610.719/0001-21
Riserv Terceirização de Serviços

________________________________________

Serviços de Técnico em Informática
8 H Diárias

QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS 
9

Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS

364.694,51R$                                                                                                  

VALOR TOTAL (15/09 a 03/11)

79.281,42R$                                                    
63.425,13R$                                                    
31.712,57R$                                                    
31.712,57R$                                                    
31.712,57R$                                                    
31.712,57R$                                                    
31.712,57R$                                                    
31.712,57R$                                                    
31.712,57R$                                                    

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática
Serviços de Técnico em Informática

QTDE DE POSTOS CARGO HORARIA
VALOR UNITÁRIO MENSAL 

DO EMPREGADO.
TIPO DO SERVIÇO

(A)

QUADRO DE RESUMO

O objeto contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022

Processo Administrativo n.° 0004573-45.2021.6.02.8000
PARA: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL

Conta Poupança: 3509-9

4
5
6
7
8

ANEXO III

204.228,93R$                                            

160.465,59R$                                            

 364.694,51R$                                            

I
T
E
M

SERVIÇO

APOIO TÉCNICO DE TI TOTAL DO 1º TURNO

TOTAL DO 2º TURNO

Operção: 003

VALOR MENSAL/ POSTO DE 
SERVIÇO

1
2
3

Município/UF

QTDE 
TÉC.

TOTAL
SANTANTA DO IPANEMA

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PORTO CALVO

Dados Bancários
Caixa Econômica Federal (104)
Agência: 1020

MACEIÓ

MUNICÍPIO EM ALAGOAS
2º TURNO

5.152                                                       

RESUMO

PENEDO
UNIÃO DOS PALARES
DELMIRO GOUVEIA

PALMEIRA DOS ÍNDIOS
ARAPIRACA
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A
B
C
D

1
2
3
4

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO Valor (R$)
A Salário 3.595,50R$              
B Adicional periculosidade -R$                        
C Adicional insalubridade -R$                        
D Adicional noturno -R$                        
E Adicional Hora Extra §2º Cláusula 20ª CCT/2019 -R$                        
F Feriado em dobro diurno (Conf. Súmula 444 e Cláusula 26 CT) -R$                        
G Intervalo intrajornada (15 horas) -R$                        
H DSR - 20% Hora Extra 12 x 36 (((Remuneração)/220*1,6)*15)*20% -R$                        

3.595,50R$              
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS Valor (R$)
A Transporte (R$ 6,70 x 22)-Sálario x 6% 68,33-R$                    
B Auxilio-alimetação (Vales, Cesta Básica etc) (R$ 23,00 x 22)x90% 455,40R$                  
C Assistência médica e familiar -R$                        
D Auxílio creche -R$                        
E Seguro de vida -R$                        
F Exames admissionais, demissionais, periódicos (PCMSO/PPRA) -R$                        

455,40R$                 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS

3 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$)
A Uniformes (CAMISA e CRACHA) / 2 MESES 56,00R$                    
B Álcool em gel 70° INPM 10,20R$                    
C Máscaras Descartáveis 330,75R$                  
D Outros (marcador permanente e sacos de lixo) 16,00R$                    
E Custos Unitário de Seleção e Treinamento - Transf. Da Planilha II. 1 165,73R$                  

578,68R$                 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % Valor R$
A INSS 20,00% 719,10R$                  
B SESI ou SESC 0,00% -R$                        
C SENAI ou SENAC 0,00% -R$                        
D INCRA 0,00% -R$                        
E Salário educação 0,00% -R$                        
F FGTS 8,00% 287,64R$                  
G Seguro Acidente de Trabalho (RAT 0% x FAP 1%) 0,00% -R$                        

Nº de meses de execução contratual

Data da apresentação da proposta 01/07/2022
Município/UF ALAGOAS
Ano Acordo,Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 2021/2022

(15/09/2022 a 03/11/2022)
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

TIPO DE SERVIÇO UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE TOTAL A CONTRATAR
Técnico em Informática – 8 horas

Data base da categoria
Categoria profissional ( vinculada à execução contratual) SEAC/SINDPD - AL000159/2021

01/01/2021

QUANTIDADE 23

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE À MÃO-DE-OBRA

Tipo de serviço (mesmo serviço com caractetríticas distintas) Técnico em Informática – 8 horas
Salário normativo da categoria profissional 3.595,50R$                                                                         

ANEXO  I - A - MÃO DE OBRA

Total da remuneração

Total de Benefícios mensais diários

Total de Insumos Diversos
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
SUBMÓDULO 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS

Proposta atualizada Riserv - 01/09 (1140505)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1281



H SEBRAE 0,00% -R$                        
28,00% 1.006,74R$              

4.2 13º SALÁRIO % Valor (R$)
A 8,33% 299,62R$                  

8,33% 299,62R$                 
% Valor (R$)

B 2,33% 83,89R$                    
10,67% 383,52R$                 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE Valor (R$)
A Afastamento Maternidade/paternidade 0,14% 5,03R$                      

% Valor (R$)
B 0,04% 1,40R$                      

0,18% 6,44R$                      
SUBMÓDULO 4.4 - Rescisão

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % Valor (R$)
A Aviso prévio indenizado 0,42% 14,98R$                    
B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado 0,03% 1,19R$                      
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 2,00% 71,91R$                    
D Aviso prévio trabalhado 1,92% 69,03R$                    

157,11R$                 
% Valor (R$)

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,54% 19,32R$                    
F 2,00% 71,91R$                    

6,91% 248,36R$                 
SUBMÓDULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 % Valor (R$)
A Férias e terço constitucional de férias 11,11% 399,50R$                  
B Ausência por doença 1,66% 59,68R$                    
C Licença paternidade 0,06% 2,24R$                      
D Ausências legais 2,22% 79,82R$                    
E Ausência por acidente de trabalho 0,02% 0,71R$                      
F Outros 0,00% -R$                        

541,95R$                 
% Valor (R$)

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de Reposição 4,22% 151,75R$                  
19,29% 693,72R$                 

QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
4 MÓDULO 4 : ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % Valor (R$)

4.1 Encargos Previdênciários e FGTS 28,00% 1.006,74R$              
4.2 13º Salário 10,67% 383,52R$                  
4.3 Afastamento Maternidade 0,18% 6,44R$                      
4.4 Custo de Rescisão 6,91% 248,36R$                  
4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 19,29% 693,72R$                  
4.6 Outros (Especificar) 0,00% -R$                        

65,05% 2.338,79R$              
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % Valor (R$)
A Custos Indiretos 12,97% 903,50R$                  
B Lucro 12,97% 1.020,65R$              
C Tributos 0,9347 9.513,77R$              

Tributos Federais (PIS/CPP) 0,27% 25,69R$                    
Tributos Federais (CONFINS) 1,26% 119,87R$                  

C.2 Tributos Estaduais 0,00% -R$                        
C.3 Tributos Municipais (ISS) 5,00% 475,69R$                  

32,46% 2.545,40R$              

SUBTOTAL

TOTAL
SUBMÓDULO 4.2 - 13º Salário

13º Salário
Subtotal

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário
TOTAL

SUBMÓDULO 4.3 - Afastamento Maternidade

TOTAL

TOTAL

C.1

TOTAL

Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade
TOTAL

SUBTOTAL

Multa FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE
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Valor (R$)
A Módulo 1_ Composição da Remuneração 3.595,50R$              
B Módulo 2_ Benefícios Mensais Diários 455,40R$                  
C Módulo 3_ Insumos Diversos (uniformes, equipamentos e outros) 578,68R$                  
D Módulo 4_ Encargos Sociais e Trabalhistas 2.338,79R$              

6.968,37R$              
E Módulo 5_ Custos Indiretos, tributos e lucro 2.545,40R$              

9.513,77R$              

Anexo III - D - Quadro Demonstrativo VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor (R$)

A 9.513,77R$              
B 218.816,71R$         
C 357.400,62R$         

Qtde. Unitário Total
1 1.333,80R$    1.333,80R$              
1 540,00R$       540,00R$                  

25 16,90R$         422,50R$                  
5 7,52R$            37,60R$                    
1 23,00R$         23,00R$                    

23 63,26R$         1.455,00R$              
3.811,90R$              

165,73R$                  

Qtde. Unitário Total
1 1.333,80R$    1.333,80R$              

1.333,80R$              

Qtde. Unitário Total
1 540,00R$       540,00R$                  

540,00R$                  

Qtde. Unitário Total
25 16,90R$         422,50R$                  

422,50R$                  

Qtde. Unitário Total
5 7,52R$            37,60R$                    

37,60R$                    

Qtde. Unitário Total
1 23,00R$         23,00R$                    

23,00R$                    

Qtde. Unitário Total
23 25,00R$         575,00R$                  
30 15,00R$         450,00R$                  
30 14,00R$         420,00R$                  
1 10,00R$         10,00R$                    

1.455,00R$              

Manuais
Canetas, Lápis e Blocos de Anotação
Biscoitos, Água, Café e Copos Descartáveis
Garrafa Água

Deslocamento de ônibus – Interior para Maceió

4. Transporte municipal

3. Transporte intermunicipal

5. Refeição

Total

Total

Total

Descrição

Descrição

Descrição

Sala de Treinamentos 30 Pessoas
Descrição

6. Alunos

PLANILHA DE TREINAMENTO
Treinamento/Seleção – Apoio Técnico de TI

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1. Gestão do Treinamento

Total

VALOR PROPOSTO POR UNIDADE DE MEDIDA
VALOR MENSAL DO SERVIÇO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (VALOR MENSAL x MESES DE CONTRATO) 

Descrição

6. Alunos
5. Refeição
4. Transporte municipal
3. Transporte intermunicipal

Descrição

2. Ambientes do treinamento
1. Gestão do treinamento

Total
Custo por posto (23 POSTOS)

Auxiliar de RH

Descrição

Anexo III - B - Quadro-Resumo do Custo por Empregado
mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)

Subtotal (A+B+C+D)

VALOR TOTAL POR EMPREGADO

2. Ambientes do treinamento

Descrição

Deslocamento de ônibus – Município de Maceió

Ticket Alimentação ou Refeição, valor unitário da convenção

Haviamos elaborado no modelo disponibilizado no Edital.
Adiconado confome o Item 2 do Anexo II.1

Total

Total
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Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 2 50,00R$         100,00R$                  
Und 1 12,00R$         12,00R$                    

Unidade Qtde Valor Unitário Valor Total
Und 1 10,20R$         10,20R$                    
Und 1 4,50R$            4,50R$                      
pct 1 11,50R$         11,50R$                    

Und 245 1,35R$            330,75R$                  
Máscara cirúrgica tripla elástica para agir como uma barreira 
física à propagação de bactérias; 100% polipropileno

Camiseta 
Descrição dos uniformes:

Crachá
Descrição dos materiais:

Álcool em gel 70° INPM

Sacos de lixo de 20L, pct com 50 und
Marcador permanente
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1a Faixa
2a Faixa
3a Faixa
4a Faixa
5a Faixa
6a Faixa

IRPJ CSLL Cofins
1a Faixa 18,80% 15,20% 17,67%
2a Faixa 19,80% 15,20% 20,55%
3a Faixa 20,80% 15,20% 19,73%
4a Faixa 17,80% 19,20% 18,90%
5a Faixa 18,80% 19,20% 18,08%
6a Faixa 53,50% 21,50% 20,55%

IRPJ CSLL
Alíquota efetiva – 
5%) x 31,33%

(Alíquota efetiva – 5%) x 
32,00%

Forma de Cálculo - Simples Nacional
RBT12 Receita Bruta Total dos ultimos 12 meses 
Alíquota Aliquota nominal correspondente a faixa de enquadramento da empresa

PD Parcela a deduzir prevista 

4,21%

Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)

ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016)    Produção de efeito

(Vigência: 01/01/2018) 
SERVIÇO

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 desta Lei Complementar 

Até 180.000,00 4,50% -
De 180.000,01 a 360.000,00 9,00% 8.100,00
De 360.000,01 a 720.000,00 10,20% 12.420,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 14,00% 39.780,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 22,00% 183.780,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 33,00% 828.000,00

Faixas
Percentual de Repartição dos Tributos

PIS/Pasep ISS (*)
3,83% 44,50%
4,45% 40,00%
4,27% 40,00%
4,10% 40,00%

VALOR: 349.872,11R$                      

3,92% 40,00% (*)
4,45% -

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, 
Faixa Cofins PIS/Pasep ISS

5a Faixa, comalíquota efetiva 
superior a 12,5%

(Alíquota efetiva – 5%) x 
30,13%

Alíquota efetiva – 5%) x 6,54% Percentual de ISS fixo em 5%

(RBT12 x Alíquota) - PD -:- RBT12

ALIQUOTA: 9,00%
PD:  R$                         8.100,00 

ALÍQUOTA EFETIVA: 6,68%
Alíquota do IRPJ = 1,19%
Alíquota do CSLL = 1,28%

Alíquota do COFINS = 1,26%
Alíquota do PIS = 0,27%
Alíquota do ISS = 2,67%

Total de Tributos S/ Faturamento = (PIS+COFINS+ISS)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À SPAAC,
 
Encaminhamos, para continuidade da análise,

planilhas ajustadas apresentadas pela empresa Riserv
(1140505).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/09/2022, às 18:26, 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
1140506 e o código CRC 85532AD7.

0004573-45.2021.6.02.8000 1140506v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À SEIC (c/c COFIN), registrando-se concordância

com os termos da proposta e planilhas apresentadas pela
empres RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI -
ME, declarando-se sua exatidão, com pequenas diferenças
de arredondamento de fórmula de planilha eletrônica que não
compromete os valores ali lançados.

Assim, a proposta de preços da interessada perfaz
um montante de R$ 364.694,51, sendo R$ 160.465,59 para o
primeiro turno de votação e mais R$ 204.228,93 para o
segundo turno, com valor unitário do homem/hora fixado em
R$ 39,64, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno
de votação, se houver.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 01/09/2022, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140527 e o código CRC 64F4FE0B.

0004573-45.2021.6.02.8000 1140527v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1140340, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 01/09/2022, às 18:54, 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
1140547 e o código CRC 605A8282.

0004573-45.2021.6.02.8000 1140547v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
à SAD.
Em complemento ao despacho SPPAC, evento

1140527, registro que a análise refere-se a proposta e
planilhas constantes do evento 1140505, portanto, sem outras
pendências.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 01/09/2022, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140553 e o código CRC 849CDF71.

0004573-45.2021.6.02.8000 1140553v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho SEIC 1140340, para

remeter os presentes autos a essa Diretoria-Geral, pedindo
vênia que, caso acolhida, seja autorizada a contratação direta.

Destaco que consta dos autos o respectivo pré-
empenho (doc. 1117271).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2022, às 19:20, 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
1140557 e o código CRC 2CD98065.

0004573-45.2021.6.02.8000 1140557v1

Despacho GSAD 1140557         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1290



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

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
 
Encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica para

manifestação quanto à proposição apresentada no evento 1140557.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/09/2022, 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
1140576 e o código CRC DEA6A205.

0004573-45.2021.6.02.8000 1140576v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1373 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Vieram os presentes autos a esta Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, para fins de análise da
proposição de contratação direta, por emergência, da
empresa RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS, inscrita no
CNPJ nº 41.610.719/0001-21, no valor total de R$ 364.688,00
(trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito
reais), para fins de prestação dos seriços relacionados a
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,
com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Por conduto do Despacho SEIC 1140340, a unidade

de instrução de contratações, em virtude dos
sucessivos fracassos em diversas licitações, após autorização
da Presiência deste Regional (Decisão nº 3702 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES (1121908), frente a urgência (contrato voltado
às eleições de outubro) da contratação e a inviabilidade de
nova licitação, direcionou o processo para a contratação
direta com fulcro no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, com a
empresa RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS, inscrita no
CNPJ nº 41.610.719/0001-21, no valor total de R$ 364.688,00
(trezentos e sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito
reais).

 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Consulta ao SICAF (1140047 - página 1);
- Consulta ao CADIN (1140047 - página 2);
- Consulta consolidada TCU (1140047 - página 3/4);
- Certidão regularidade Fisco Estadual (1140047 -

página 5);
- Certidão regularidade Fisco Municipal (1140219 -

página 5);
- Desclaração de Inexistência de Nepotismo

(1140216); e
- Ato constitutivo da empresa (1140222).
- Proposta da empresa (1139796)
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC  (1140340)
-  Demontrativo da existência de crédito (1117271).
 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica

para emissão de parecer quanto à regularidade da contratação
direta.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passa-se a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
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3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
Feitas tais observações, cite-se o que dispõe o

artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, verbis:
 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade

pública, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;” (grifei)

 
O artigo 26, por sua vez, apregoa:
 
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do

art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de
3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias,
como condição para a eficácia dos atos.         

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será
instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I -  caracterização da situação emergencial,
calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança
pública que justifique a dispensa , quando for o caso;         
    

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos

quais os bens serão alocados." (Grifei)    
 
Vejamos então o posicionamento doutrinário acerca

do tema, tal como leciona Benedicto de Tolosa Filho, que
sintetizando a temática, traz luzes sobre a situação
apresentada, tal como consta no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços de
consultoria no campo das licitações e contratos:

 
“DOUTRINA -329/182/ABR/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO EM EMERGÊNCIA OU EM CALAMIDADE PÚBLICA
EMERGÊNCIA
A regra para as contratações do Poder Público é o

planejamento, isto é, as obras, os serviços e bens são
contratados obedecendo a um plano estabelecido, e, portanto,
observando o princípio constitucional da obrigatoriedade de
licitar.

No entanto, nas várias atividades desenvolvidas
pelo Poder Público podem ocorrer situações que demandem
providências e medidas imediatas, derivadas de caso fortuito
ou de força maior, evitando que ocorram prejuízos ou haja
comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamento e bens em geral, públicos ou particulares.

A atuação da Administração deve ser imediata em
regime de emergência real, impossibilitando que se observem
os prazos legais decorrentes do procedimento licitatório, sob
pena de omissão que pode gerar responsabilidade
administrativa, civil e criminal."
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No mesmo sentido, colhe-se no antedito site, o
entendimento jurisprudencial do TCU:

 
"14755 - Contratação pública – Dispensa –

Situação emergencial – Requisitos – TCU
Sobre a dispensa de licitação em razão de

situação emergencial, o TCU deixou assente que “a
própria lei elencou requisitos cumulativos a serem
observados pelo administrador para enquadrar a
situação fática à norma, a saber: a) deve o
administrador demonstrar a urgência de atendimento
da situação; b) limitar o objeto da contratação aos
bens necessários para afastar o risco de prejuízo ou de
comprometimento da segurança das pessoas e
bens; c) no caso de parcelas de obras e serviços, o objeto
deve ser concluído no prazo máximo de 180 dias consecutivos
e ininterruptos, contados a partir da data de ocorrência do
fato tido como emergencial ou calamitoso; e d) vedada à
prorrogação dos contratos. (...) A ausência de quaisquer
desses requisitos legais tem o condão de descaracterizar a
situação emergencial. Esse é o intuito da lei. Por isso, a
Administração deve agir de imediato, ou seja, deve ser
realizada a contratação tão logo constatada a situação
emergencial, pois, após algum tempo, podem ocorrer
circunstâncias que transformem o que era emergência em
passível de ser contratado por meio do procedimento
licitatório normal”. (Grifamos.) No mesmo sentido: Acórdãos
nºs 2.190/2011, Plenário, e 4.458/2011, 2ª Câmara. (TCU,
Acórdão nº 3.065/2012, Plenário, Rel. Min. Raimundo
Carreiro, DOU de 22.11.2012.)

 
10201 - Contratação pública – Dispensa –

Urgência – Caracterização – Irrelevância dos motivos –
Potencial para causar prejuízo ou comprometer a
segurança – TCU

No entendimento do TCU, "a situação prevista no
art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 não distingue a emergência
real, resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria
ou inércia administrativa, sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente
caracterizada a urgência de atendimento a situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares”. De acordo com o Relator, “há que se separar a
ausência de planejamento da contratação emergencial
propriamente dita, tratando-as como questões
distintas”. Diante disso, a contratação emergencial
ocorreria “em função da essencialidade do serviço ou
bem que se pretende adquirir, pouco importando os
motivos que tornam imperativa a imediata
contratação”. Assim, “na análise de contratações
emergenciais não se deve buscar a causa da
emergência, mas os efeitos advindos de sua não
realização”. Segundo o Relator, “a contratação emergencial
se caracterizou, sobretudo, pela necessidade de não
interrupção dos serviços de publicidade de utilidade pública”,
os quais, para ele, dizem respeito a uma área que “está
relacionada com a divulgação de serviços que tenham como
objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar
segmento ou toda a população para adotar comportamentos
que lhe tragam benefícios sociais, visando à melhoria em sua
qualidade de vida”. (Grifamos.) No mesmo sentido: Acórdão nº
1.599/2011, Plenário. (TCU, Acórdão nº 1.138/2011, Plenário,
Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 11.05.2011.)

 
28623 - Contratação pública – Dispensa de

licitação – Emergencial – Falta de planejamento,
desídia administrativa ou má gestão dos recursos
públicos – Caracterização da urgência – Cabimento da
contratação direta – Responsabilização do gestor pela
omissão – TCU

O TCU constatou a ocorrência de dispensa indevida
de licitação em sucessivas contratações emergenciais,
decorrentes da falta de planejamento da Administração. O
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relator observou que “a equipe de auditoria apurou duas
situações em que restou claramente demonstrada que a
situação emergencial decorreu da falta de planejamento da
administração, tendo em vista que já havia uma contratação
emergencial anterior, para suprir carência de pessoal.
Também houve o alerta da Procuradoria Jurídica à
administração no sentido de que as situações eram previsíveis
e não emergenciais”. No entanto, relembrou o relator “o
entendimento deste Tribunal, expresso no Acórdão 46/2002-
Plenário, no sentido de que a contratação direta também se
mostra possível quando a situação de emergência decorrer da
falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má
gestão dos recursos públicos, pois, ‘a inércia do servidor,
culposa ou dolosa, não pode vir em prejuízo de interesse
público maior a ser tutelado pela Administração’”. Isso
porque, conforme ressaltou o julgador, “a situação
prevista no art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações e
Contratos não distingue a emergência real, resultante
do imprevisível, daquela resultante da incúria ou da
inércia administrativa, sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente
caracterizada a urgência de atendimento a situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares”. Diante disso,
consignou ser “necessário avaliar corretamente as
responsabilidades dos gestores, de modo a segregar a
conduta daqueles que concorreram para originar a
situação emergencial e, eventualmente, de agentes que
apenas atuaram para elidir o risco de
dano”. Acrescentou que “em todo caso, o gestor que dá
causa a situação emergencial pode ser
responsabilizado, em face de sua omissão quanto ao
dever de agir a tempo, adotando as medidas cabíveis
para a realização de um regular procedimento
licitatório”. Voltando-se para a situação concreta, concluiu
que “o ponto fulcral da presente irregularidade não foi a
contratação emergencial em si, mas a desídia da instância
administrativa da [omissis] na adoção de providências visando
a licitação dos serviços, de forma a evitar a situação de
emergência”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.122/2017,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 09.06.2017.)"

 
4. CONCLUSÃO
 
Dessa forma, em face da situação que se apresenta,

com todas as nuanças acima delineadas, pode-se concluir que
a contratação em foco é essencial e urgente para continuação
dos serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral,
especialmente por conta das Eleições de outubro que se
avizinham.

 
Assim, diante da situação de dispensa

verificada, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, esta
AJ-DG opina pela possibilidade da
contratação da empresa RISERV TERCERIZACAO DE
SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 41.610.719/0001-21, no valor
total de R$ 364.688,00 (trezentos e sessenta e quatro mil
seiscentos e oitenta e oito reais), para fins de prestação dos
seriços relacionados a manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de microinformática, transmissão de dados e
periféricos de TI, nos termos delineados no bojo do presente
processo.

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 05/09/2022, às 16:30, 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
1143171 e o código CRC 1FD7460A.

0004573-45.2021.6.02.8000 1143171v8
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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 setembro de 2022.
 
De ordem do sr. Diretor-Geral, encaminho os autos à

Coordenadoria de Materia e Patrimônio a pedido.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL AUTO DE ALBUQUERQUE,
Oficial(a) de Gabinete em Exercício, em 05/09/2022, às 17:10, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143311 e o código CRC 83101268.

0004573-45.2021.6.02.8000 1143311v1
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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 setembro de 2022.
 
 
À SLC, para adequação da minuta do contrato,

evento 1117710, ao novo enquadramento legal.
 
Após, à AJ-DG para análise.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 05/09/2022, às 17:12, 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
1143315 e o código CRC E1D591BF.
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Minuta de Contrato 

 
CONTRATO Nº XX/2022 

Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

MINUTA 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA RISERV 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão Praxedes, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, 
situada na rua Nossa Senhora das Graças, nº 155, Letra A, Chã do Pilar, CEP 57150-000, 
telefone (82) 98818-0359, e-mail riservterceirizacao@gmail.com , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
41.610.719/0001-21, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
Ricardo da Silva Gomes, inscrito no CPF nº 052.849.094-02, residente e domiciliado em 
Maceió/AL, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro no art. 
24, IV  da Lei nº 8.666/93 e alterações, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei nº 8.666/93 e 
regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de 
maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução 
nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 
11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de 
dados e periféricos de TI. 

 

Minuta de Contrato  (contratação direta) (1143401)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1298

mailto:riservterceirizacao@gmail.com
http://www.tre-al.gov.br/


                                   

 

 

 
                       PODER JUDICIÁRIO 

                    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

2 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

 
O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 364.694,51 
(trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 
cinquenta e um centavos), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
 
 
 
 

I
T
E
M 

Serviço Subite
m 

Descrição Período Valor 
Mensal 

Valor 
proporcional 

Quantitativo 
de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio  
Técnico 
de TI 

 
1 

Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 
06/10/22 

R$ 
9.513,77 

R$ 6.976,76 23 R$ 
160.465,59 

 

Total – 1º Turno R$ 
160.465,59 

 
1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 
03/11/22 

R$ 
9.513,77 

R$ 8.879,52 23 R$ 
204.228,93 

 

Total – 2º Turno R$  
204.228,93 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  
364.694,51 

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por cento) 
do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de 
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o Anexo III, 
certidões negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas 
unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na 
forma do Anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado 
na proposta e nota de empenho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes 
dos serviços prestados (conforme edital), declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assinada pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo, 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos 
no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado 
pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. 
Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser 
exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO NONO - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada 
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração 
será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada 
que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
 
PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, 
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

 
PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos 
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, 
deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
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PARÁGRAFO QUINZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado 
pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. 
Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida 
para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada 
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração 
será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão 
ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da 
União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação 
municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados 
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar 
as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente 

 
PARÁGRAFO VINTE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e 
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá 
após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa 
pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e 
evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  

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

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
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 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365) . 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - 
Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e 
Operacional). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
 
c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, por meio de 
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
 
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação; 
 
e) Fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) Apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
 
g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados; 
 
h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
 
i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, R.G. e título de eleitor do 
contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, de até 
quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo 
deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
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j) Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em dimensão 
que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) 
camisetas por contratado; 
 
k) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) Arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,respectivamente, do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de contabilidade 
e controle do TRE/AL; 
 
o) Fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia 
e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto 
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim 
instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
 
p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por contratado; 
 
q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de contágio para 
o COVID-19;  

  
q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas no procedimento de Dispensa de Licitação; 
 
r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou 
parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 

PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; 
 
e) Fiscalizar a execução do contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2022, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
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a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 

conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  

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

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-

horas, por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do início das 

atividades previstas; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, 

por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, 

sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do 

início das atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-

horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 

(seis) do início das atividades previstas; 
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e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 

inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo 

esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o 

total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos 

serviços; 

 

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o caso, 
ser impostas cumulativamente com as de multa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO QUARTO  -  As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do 
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO SÉTIMO -   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO OITAVO   - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
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será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, 
da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO NONO  -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 

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

 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE  - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TREZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial a Lei no 8.666/1993,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE  E À PROPOSTA DE PREÇO DA 
CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Desembargador 

Presidente desta Corte, evento SEI xxxx, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  
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CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total 
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que 
a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA CATORZE  - DO REAJUSTE 
 
 O valor contratado será fixo e irreajustável, e não poderá ser objeto, sequer, de revisão 
ou reequilíbrio econômico financeiro. 

 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS  - DO FORO 
 

       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
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      E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 

Pela Empresa 
 

Representante da empresa 
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ANEXO I 
 

    TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de 
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência. 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação 

 
À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita equipe 
de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e 
computadores com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para homologação 
dos sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de produção; 
oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de 
transmissão remota; registro das informações levantadas; convocação, treinamento e apoio 
aos mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que 
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas 
após a votação. 

 
Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado apenas, 
particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se busque, 
como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela para o 
momento tão particular e único que o das eleições. 

 
2.2 Restrições Legais 
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a contratação 
de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
2.3 Finalidade 
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com conhecimentos 
na área de informática. 
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos expedientes. 
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Suas atividades serão: 
 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, 
etc...); 
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, 
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das 
seções eleitorais; 
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais; 
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; 
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades 
encontradas; 
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos 
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais. 

 
2.4 Premissas de Perfil 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como já 
refalado em número reduzido. 
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a 
partir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

 
Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: 
Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral. 

 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão. 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça Eleitoral, o 
qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, 
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 
efetividade, transparência e segurança”. 

 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos 

•Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e 
•Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral. 

 
2.6 Parcelamento ou não da solução 
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A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações 
anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de 
gestão dos serviços de apoio da realização das eleições. 

 
2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de transmissão e 
seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio do correto 
funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere 
transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE. 

 
3. Especificação dos serviços 

 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, 
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior. 

 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão 
realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, pontos 
de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação. 

 
3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste 
Termo de Referência. 
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados pela 
contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento. 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte 
forma: 
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, inclusive 
quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais. 

3.6 Momentos: 

 : 

  

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas: 
– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno; 

Ante-véspera das Eleições: 
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 – Data: 30/09/2022: 1º Turno; 

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Véspera das Eleições: 

 – Data: 01/10/2022: 1º Turno; 

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dia das Eleições: 

– Data: 02/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias posteriores à eleição: 

– Data: 03/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) 
- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022 

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado 

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno; 

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver; 

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022 

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação e 
urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas 
informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: 
vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, 
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em 
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos 
de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do 
Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca dos 
detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito. 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de 
votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos 
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular 
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e 
instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão 
remotos. 
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 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de 
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das atividades de 
remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de 
armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral. 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos 
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios 
eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as 
Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio 
técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas 
eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito 
eleitoral. 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, 
correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas 
informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e 
equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno. 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: tem a 
finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover o 
deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), 
assegurando o direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência de 
verbas extraordinárias. 

  

 
4. Qualificação dos profissionais 

 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em 
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico de 
urna em pleitos eleitorais anteriores. 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos 
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que 
comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por 
registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e 
que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática. 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a partidos 
políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores ou 
empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, para a 
prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e 09, 
de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo exigida 
declaração, sob as penas da Lei, para este fim. 

 
5. Locais de apresentação 

 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: 
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de seleção 
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ou treinamento). 
Véspera e dia das Eleições: 
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme determinado 
pelo Contratante. 

 
6. Deslocamento 

 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço 
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e 
municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de 
abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os 
meios de transporte. 

  

NAT Área 
Zonas Abrangidas 
PA – Postos de Atendimento 

Maceió I 

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 

6ª (Atalaia) 
  

PA (Capela) 

8ª (Pilar) 

PA (Santa Luzia do Norte) 

15ª (Rio Largo) 

26ª (Marechal Deodoro) 

Arapiraca II 

20ª (Traipu) 

22ª (Arapiraca) 

29ª (Batalha) 

44ª (Girau do Ponciano) 

49ª (São Sebastião) 

55ª (Arapiraca) 

Palmeira dos Índios III 

5ª (Viçosa) 

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo) 

45ª (Igaci) 

31ª (Major Isidoro) 

46ª (Cacimbinhas) 

Delmiro Gouveia IV 
27ª (Mata Grande) 

PA (Piranhas) 
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39ª (Água Branca) 

40ª (Delmiro Gouveia) 

Santana do Ipanema V 

11ª (Pão de Açúcar) 

19ª (Santana do Ipanema) 

PA (Olho Dágua das Flores) 

50ª (Maravilha) 

51ª (São José da Tapera) 

União dos Palmares VI 

9ª (Murici) 

16ª (São José da Laje) 

PA (Colônia Leopoldina) 

53ª (Joaquim Gomes) 

21ª (União dos Palmares) 

Penedo VII 

13ª (Penedo) 

7ª (Coruripe) 

  

PA (Junqueiro) 

37ª (Porto Real do Colégio) 

PA (Piaçabuçu) 

Porto Calvo VIII 

PA (Passo de Camaragibe) 

14ª (Porto Calvo) 

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi) 

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe) 

São Miguel dos Campos IX 

PA (Anadia) 

34ª (Senador Teotônio Vilela) 

PA (Junqueiro) 

18ª (São Miguel dos Campos) 

47ª (Campo Alegre) 

48ª (Boca da Mata) 

PA (Anadia) 

PA (Limoeiro de Anadia) 
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10. Estratégia de Contratação 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 
3.697, de 21/12/2000. 

 
11. Valor estimado 

 

 
12. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, 
Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, O. 
Das Eleições 2022. 

13. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação; 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados; 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em dimensão 
que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 
(duas) camisetas por contratado; 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem 
às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,respectivamente, do 
Conselho Nacional de Justiça; 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
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trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia 
e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto 
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim 
instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de 
prevenção de contágio para o COVID-19; 

 
14. Obrigações do Contratante 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato; 

 
15. Pagamento 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do 
valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, 
contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e 
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, certidões negativas federais ( 
FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do 
contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do anexo I, termo de 
recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela 
legislação fiscal; 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após o 
término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo 
,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
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15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota 
fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento 
ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta 
situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a contratada 
deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas 
legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que 
não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, para 
fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. 
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por 
isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações 
necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, não 
passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo 
Ordenador em processo administrativo apartado. 
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de que 
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os 
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos 
incidentes, se houver. 

  

16. Gestão e Fiscalização Contratual 

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições: 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados da 
empresa contratada; 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
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pagamentos. 
17. Garantia Contratual 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato. 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da pertinente 
convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de 
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares; 
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a 
empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as 
mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE; 

  

19. Formulação da Proposta de Preço 

 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os 
seguintes itens: 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação 
contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e trabalhistas. 

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta. 

 
20. Formação de Preços 

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a 
seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
 

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha auxiliar 
própria. 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios Técnicos 
da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e 
procedimentos que serão utilizados nas eleições. 
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do que 
demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final incorporado ao preço 
de homem/hora: 
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “técnico treinado”. 

Minuta de Contrato  (contratação direta) (1143401)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1320



                                   

 

 

 
                       PODER JUDICIÁRIO 

                    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

24 

 

  

21. Sanções Contratuais 

 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar 
outras mais severas; 

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 
por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo considerada 
como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas; 

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, 
por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo considerada 
como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das atividades 
previstas; 

21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta 
última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das 
ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos serviços; 

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 
as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

  

22. Distribuição e quantificação dos técnicos 

   

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 
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União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 

 
23. Vigência 
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
24. Qualificações: 

 
Técnicas: 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 
em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os objetos 
da presente licitação; 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou 
atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e 
operacional 
equivalente ou superior. 

 
Financeiras: 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física 
há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela 
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, 
Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 
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ANEXO II 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE TI 
NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022 

  

NAT/ZE:_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:________________
___________________________________________________ 

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:___________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:__________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

   

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/soteiro (a), 
inscrito (a) no RG sob nº __________ 

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, que a 

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as 
atividades microinformática e suporte em TI 

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº____________/2022. 

  

____________________________________, ___ de ___________de 2022. 

 

NOME:__________________________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________________ 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:_____________________________ 

 

Minuta de Contrato  (contratação direta) (1143401)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1325



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

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de contrato, visando a

contratação pretendida.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/09/2022, às 17:54, 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
1143403 e o código CRC 95FCADA9.

0004573-45.2021.6.02.8000 1143403v1
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PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 1381 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Tratam os presentes autos encaminhados à esta
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, para fins de análise da
minuta de contrato (1143401) para contratação direta, por
emergência, da empresa RISERV TERCERIZACAO DE
SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 41.610.719/0001-21, no valor
total de R$ 364.688,00 (trezentos e sessenta e quatro mil
seiscentos e oitenta e oito reais), para fins de prestação dos
seriços relacionados a manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de microinformática, transmissão de dados e
periféricos de TI, com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº
8.666/93.

 
A contratação, como minuciosamente articulado no

Parecer AJ-DG 1373 (1143171), tem fulcro no artigo 24, inciso
IV, da Lei n° 8.666/93, verbis:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando
caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao
atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;”
(grifei)

 
Desse modo, a minuta contratual ora analisada

(1143401) atende às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº
8.666/93, trazendo os elementos necessários para o caso
presente, quais sejam: a legislação aplicável, o objeto e seus
elementos característicos, o regime de execução, o preço e as
condições de pagamento, o crédito pelo qual correrá a
despesa, com a indicação da classificação funcional
programática, os direitos e as obrigações das partes, a
vigência, as sanções cabíveis e os valores das multas, os
casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos da
Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 78 da Lei 8.666/93, a legislação aplicável à execução do
contrato e aos casos omissos e a obrigação do contratado de
manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 
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À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
06/09/2022, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 06/09/2022, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143521 e o código CRC C0AC75FD.
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento

de contratação de empresa especializada na manutenção preventiva
e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de
dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições
dispostas em Termo de Referência, presentes no Edital do Pregão
Eletrônico nº 75/2022 (1121908).

Entretanto, diante dos sucessivos fracassos em diversas
licitações, fora autorizada pela Presidência (1136288),  instrução
com vistas à contratação pela via direta, balizada no art. 24, V e,
caso necessário, do inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Em manifestação, a SEIC (1140340) sugere a contratação
direta com fulcro no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, com a
empresa RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS, inscrita no CNPJ
nº 41.610.719/0001-21, no valor total de R$ 364.688,00 (trezentos e
sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais).

Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1373 (1143171) opina nos
seguintes termos:

"Assim, diante da situação de dispensa
verificada, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, esta AJ-DG opina pela possibilidade
da contratação da empresa RISERV
TERCERIZACAO DE SERVICOS, inscrita no
CNPJ nº 41.610.719/0001-21, no valor total de
R$ 364.688,00 (trezentos e sessenta e quatro
mil seiscentos e oitenta e oito reais), para fins
de prestação dos seriços relacionados a
manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de microinformática,
transmissão de dados e periféricos de TI, nos
termos delineados no bojo do presente
processo."

 
Juntada a minuta do contrato visando a contratação
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pretendida (1143401), seguiram os autos à nova análise da AJ-DG,
por meio do Parecer 1381 (1143521), aduziu que:

"a minuta contratual ora analisada (1143401)
atende às prescrições contidas no art. 55 da
Lei nº 8.666/93, trazendo os elementos
necessários para o caso presente, quais sejam:
a legislação aplicável, o objeto e seus
elementos característicos, o regime de
execução, o preço e as condições de
pagamento, o crédito pelo qual correrá a
despesa, com a indicação da classificação
funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções
cabíveis e os valores das multas, os casos de
rescisão, o reconhecimento dos direitos da
Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 78 da Lei
8.666/93, a legislação aplicável à execução do
contrato e aos casos omissos e a obrigação do
contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ele assumidas. "  
 

Nesse cenário, considerando as susomencionadas
manifestações da Assessoria Jurídica, esta Diretoria conclui os autos
a V. Exa. para a necessária deliberação, sugerindo, com  as vênias de
estilo, que seja autorizada a contratação direta, por emergência, da
empresa RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS, inscrita no CNPJ
nº 41.610.719/0001-21, no valor total de R$ 364.688,00 (trezentos e
sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais), para fins de
prestação dos serviços relacionados a manutenção preventiva e
corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de
dados e periféricos de TI, com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº
8.666/93.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/09/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144735 e o código CRC 9D745B97.
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PROCESSO : 0004573-45.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA
ASSUNTO : Contratação direta por dispensa de licitação 

 

Decisão nº 3935 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento visando à obtenção de
autorização para realização de contratação direta por meio de
dispensa de licitação, por emergência, em razão dos sucessivos
fracassos em diversas licitações.

A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por
meio do Parecer n. 1381 (1143521), pugnou pela possibilidade da
dispensa da licitação, visando à contratação direta de empresa
especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos
de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI,
conforme especificações e condições dispostas em Termo de
Referência, presentes no Edital do Pregão Eletrônico nº 75/2022
(1121908).   

ACOLHO a recomendação do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 1144735 e RATIFICO, nos termos do art. 26,
caput, da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa de licitação.

Ademais, AUTORIZO a contratação direta por dispensa
de licitação (art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993) da
empresa RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS, inscrita no CNPJ
nº 41.610.719/0001-21, no valor total de R$ 364.688,00 (trezentos e
sessenta e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais).

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes, inclusive devendo observar o apontamento
feito pela AJ-DG, quanto ao registro pela opção do art. 24, IV, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, no Termo de Dispensa de Licitação.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/09/2022, às 19:32, 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
1145636 e o código CRC 318C56EE.
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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 setembro de 2022.
À SLC, para publicidade, consolidação da minuta

contratual e urgente convocação da contratada para
assinatura do termo contratual, cujas atividades já se iniciam
no próximo dia 15.

Em paralelo, à COFIN, para emissão da competente
nota de empenho e ao Sr. Gestor designado (lotado na
COINF), para ciência e providências iniciais relativas à
contratação.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2022, às 22:32, 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
1147179 e o código CRC 6E07E18C.
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E-mail - 1147997

Data de Envio: 
  12/09/2022 12:06:27

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    riservterceirizacao@gmail.com

Assunto: 
  Contrato - TRE/AL (para assinatura)

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Segue, em anexo, o Contrato nº 46/2022, para assinatura, preferencialmente de forma eletrônica, e
posterior devolução do referido contrato a este Regional.

Caso o representante da empresa não possua assinatura digital, solicito que sejam imprimidas duas vias,
assinadas e enviadas a este endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090.

Solicito, ainda, que tais providências sejam tomadas com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7764 / 7765.

Anexos:
    46 - Apoio de TI - técnicos de eleição - PA 0004573-45.2021 - Riserv.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À SLC,
 
Pedimos indicar a numeração do contrato de apoio

técnico de TI para fins de emissão da nota de empenho, pois
não identicamos esta informarção neste proc SEI.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 12/09/2022, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148156 e o código CRC BD69AF88.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de empenho: 552-2022 . 2022RO001248.
PE 72-2022 - anulação: 2022RO001239 .

Observação:

- Valor do contrato doc 1148395  e proposta doc 1140505
divergem da Decisão doc 1145636 , sugerimos avaliação superior.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 12/09/2022, às 16:03, 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
1148159 e o código CRC 89DC2818.
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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 setembro de 2022.
À COMAP, para fins de check list.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/09/2022, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148382 e o código CRC 1E839E66.
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CONTRATO Nº 46/2022 

Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA RISERV 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Otávio Leão Praxedes, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI, 
situada na rua Nossa Senhora das Graças, nº 155, Letra A, Chã do Pilar, CEP 57150-000, 
telefone (82) 98818-0359, e-mail riservterceirizacao@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
41.610.719/0001-21, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por 
Ricardo da Silva Gomes, inscrito no CPF nº 052.849.094-02, residente e domiciliado em 
Maceió/AL, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, com fulcro no art. 
24, IV  da Lei nº 8.666/93 e alterações, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
  Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei nº 8.666/93 e 
regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de 
maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução 
nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do 
Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público 
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 
11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
  O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de 
dados e periféricos de TI. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução 
encontram-se descritas no ANEXO I. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de 
empreitada por preço global. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
 

O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 364.694,51 
(trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e 
cinquenta e um centavos), conforme proposta constante nos autos e de acordo 
com a tabela abaixo: 

 

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 
 
 
 
 

I
T
E
M 

Serviço Subite
m 

Descrição Período Valor 
Mensal 

Valor 
proporcional 

Quantitativo 
de 
funcionários 

Valor Total 

 
 
 

Apoio  
Técnico 
de TI 

 
1 

Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 
06/10/22 

R$ 
9.513,77 

R$ 6.976,76 23 R$ 
160.465,59 

 

Total – 1º Turno R$ 
160.465,59 

 
1 

Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 
03/11/22 

R$ 
9.513,77 

R$ 8.879,52 23 R$ 
204.228,93 

 

Total – 2º Turno R$  
204.228,93 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  
364.694,51 

  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 
  O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por cento) 
do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias 
úteis, contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de 
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o Anexo III, 
certidões negativas federais (FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas 
unidades setoriais e gestão do contrato, através de relatório de prestação de serviços, na 
forma do Anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado 
na proposta e nota de empenho. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções 
tributárias determinadas pela legislação fiscal. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes 
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dos serviços prestados (conforme edital), declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assinada pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo, 
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos 
no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada 
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado 
pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. 
Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser 
exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO NONO - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada 
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração 
será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser 
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada 
que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
 
PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, 
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

 
PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos 
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo, 
deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito 
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma 
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado 
pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de 
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. 
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Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida 
para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum 
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada 
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as 
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração 
será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão 
ser glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela 
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da 
União (conforme edital). 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação 
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não 
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.  

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação 
municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados 
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar 
as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente 

 
PARÁGRAFO VINTE - A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na 
contratação, não passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de 
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e 
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá 
após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa 
pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os pagamentos regulares (incontroversos) e 
evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver.  

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

EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
 365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
EM = I x N x VP  
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Onde:  
EM = encargos moratórios;  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da parcela a ser paga; 
I = 0,0001644 (índice de compensação financeira por dia de atraso, assim apurado: I = 
(6/100)/365) . 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) - 
Natureza da Despesa n° 33.90.39.79 (Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e 
Operacional). 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
A contratada se obriga a:  

 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
 
c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, por meio de 
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
 
d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação; 
 
e) Fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
 
f) Apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
 
g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados; 
 
h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
 
i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, R.G. e título de eleitor do 
contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, de até 
quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo 
deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em dimensão 
que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) 
camisetas por contratado; 
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k) Promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) Arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,respectivamente, do Conselho 
Nacional de Justiça; 
 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de contabilidade 
e controle do TRE/AL; 
 
o) Fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia 
e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto 
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim 
instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
 
p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por contratado; 
 
q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de contágio para 
o COVID-19;  
  

q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 
qualificação técnica exigidas no procedimento de Dispensa de Licitação; 
 
r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca 
deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou 
parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar ou 
utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do 
TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de 
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 
Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 

 
a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
 
b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
 
c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
 
d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material; 
 
e) Fiscalizar a execução do contrato.  

 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

 
 O prazo de vigência deste contrato terá início a partir da data de sua 
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2022, podendo se encerrar antes, caso 
haja a solução de suas obrigações. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

  
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 

mencionada; ou 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja 

conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou 
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c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser 
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o seu objeto. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica 
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles 
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor 
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
 O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:  

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

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 

destas faltas, aplicar outras mais severas;  

 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-

horas, por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do início das 

atividades previstas; 

 

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, 

por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência, 

sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do 

início das atividades previstas; 

 

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-

horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por 

ocorrência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 

(seis) do início das atividades previstas; 

 

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 

inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo 

esta última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o 

total das ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos 

serviços; 
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f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do 

pleito eleitoral.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o caso, 
ser impostas cumulativamente com as de multa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - A Administração, para a imposição das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO QUARTO  -  As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do 
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, 
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO SÉTIMO -   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO OITAVO   - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância 
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, 
da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO NONO  -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 

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

 

Contrato nº 46/2022 (sem assinatura) (1148395)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1346



                                   

 

 

 
                       PODER JUDICIÁRIO 

                    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

10 

 

PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE  - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TREZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial a Lei no 8.666/1993,     aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito 
Privado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial 
da União. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, nos 
casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No interesse da Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite 
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
PARÁRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE  E À PROPOSTA DE PREÇO DA 
CONTRATADA 

 
             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Desembargador 

Presidente desta Corte, evento SEI xxxx, e à proposta de preço da Contratada, que passam a 
integrá-lo, independentemente de transcrição.  

 
CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA 

  
 Para assegurar a execução do contrato, a contratada deverá prestar uma das 
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total 
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de 
assegurar a execução do contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - É condição para implementação de acréscimos, supressões e 
eventuais repactuações no contrato de prestação dos serviços a adequação do valor da 
garantia prestada. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A garantia somente será liberada após a execução de todas as 
prestações contratuais da empresa contratada, podendo ser descontadas eventuais 
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que 
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de que 
a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de 
trabalho, se for o caso. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não ocorra 
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das 
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverá constar expressamente, na garantia, que a instituição 
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA CATORZE  - DO REAJUSTE 
 
 O valor contratado será fixo e irreajustável, e não poderá ser objeto, sequer, de revisão 
ou reequilíbrio econômico financeiro. 

 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS  - DO FORO 
 

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

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

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

 
Maceió, 12 de setembro de 2022. 
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Pelo TRE/AL 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

 
 
Pela Empresa 

 
Representante da empresa 
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ANEXO I 
 

    TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. Objeto 

 
SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e 
periféricos de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de 
transmissão remotos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência. 

 
2. Fundamentação da Contratação 

 
2.1. Necessidade da contratação 

 
À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita equipe 
de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e 
computadores com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para homologação 
dos sistemas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de produção; 
oficialização dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de 
transmissão remota; registro das informações levantadas; convocação, treinamento e apoio 
aos mesários; gestão da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que 
apresentarem problemas no dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas 
após a votação. 

 
Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado apenas, 
particularmente pela sua limitação quantitativa, ao prédio-sede é natural que se busque, 
como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela para o 
momento tão particular e único que o das eleições. 

 
2.2 Restrições Legais 
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a contratação 
de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
2.3 Finalidade 
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções 
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente 
necessidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com conhecimentos 
na área de informática. 
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos 
técnicos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos expedientes. 
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Suas atividades serão: 
 auxílio técnico para a manipulação e instalação de periféricos (impressoras, scanners, 
etc...); 
 auxílio técnico para operação de microcomputadores; 
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos, 
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das 
seções eleitorais; 
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais; 
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas; 
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades 
encontradas; 
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos 
equipamentos de votação às Juntas Eleitorais. 

 
2.4 Premissas de Perfil 

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou 
repassadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como já 
refalado em número reduzido. 
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a 
partir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, 

 
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021 
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51 
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021 
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

 
Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: 
Técnico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de 
trabalho da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral. 

 
2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão. 

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça Eleitoral, o 
qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”, 
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à 
efetividade, transparência e segurança”. 

 
O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos 

•Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e 
•Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral. 

 
2.6 Parcelamento ou não da solução 
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A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações 
anteriores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de 
gestão dos serviços de apoio da realização das eleições. 

 
2.7 Resultados Pretendidos 

 
Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de transmissão e 
seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio do correto 
funcionamento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere 
transmissão dos arquivos de urna para o TRE e TSE. 

 
3. Especificação dos serviços 

 
Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, 
cartórios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior. 

 
3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão 
realizados, principalmente, nos NAT – Núcleos de Apoio Técnico, cartórios eleitorais, pontos 
de transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação. 

 
3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste 
Termo de Referência. 
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados pela 
contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento. 
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte 
forma: 
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE; 
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada; 
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho; 
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de 
trabalho); 
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho). 
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, inclusive 
quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais. 

3.6 Momentos: 

 : 

  

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas: 
– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno; 

Ante-véspera das Eleições: 
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 – Data: 30/09/2022: 1º Turno; 

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Véspera das Eleições: 

 – Data: 01/10/2022: 1º Turno; 

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dia das Eleições: 

– Data: 02/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias posteriores à eleição: 

– Data: 03/10/2022: 1º Turno; 

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver; 

Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno) 
- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022 

Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado 

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno; 

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver; 

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022 

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação e 
urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas 
informatizados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: 
vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, 
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em 
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos 
de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral. 
 
Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do 
Cartório ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca dos 
detalhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito. 
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de 
votação quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos 
documentos, dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular 
funcionamento das seções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e 
instalação e teste de funcionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão 
remotos. 
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 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de 
Votação, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das atividades de 
remessa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de 
armazenagem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral. 
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos 
levantamentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios 
eleitorais em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as 
Eleições, suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio 
técnico em treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas 
eletrônicas, pontos de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito 
eleitoral. 
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, 
correção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas 
informatizadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e 
equipamentos informatizados para a execução do 2º Turno. 
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: tem a 
finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover o 
deslocamento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), 
assegurando o direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência de 
verbas extraordinárias. 

  

 
4. Qualificação dos profissionais 

 
Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em 
operação de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico de 
urna em pleitos eleitorais anteriores. 
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de 
certificados e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos 
idôneos no âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que 
comprovem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e vinte) 
horas de curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão. 
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por 
registro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e 
que abone conduta anterior, supri as exigências anteriores. 
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática. 
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a partidos 
políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores ou 
empregados com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, para a 
prestação dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e 09, 
de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo exigida 
declaração, sob as penas da Lei, para este fim. 

 
5. Locais de apresentação 

 
 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver: 
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de seleção 
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ou treinamento). 
Véspera e dia das Eleições: 
Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral de alocação, conforme determinado 
pelo Contratante. 

 
6. Deslocamento 

 
O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço 
contratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e 
municípios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de 
abrangência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os 
meios de transporte. 

  

NAT Área 
Zonas Abrangidas 
PA – Postos de Atendimento 

Maceió I 

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió) 

6ª (Atalaia) 
  

PA (Capela) 

8ª (Pilar) 

PA (Santa Luzia do Norte) 

15ª (Rio Largo) 

26ª (Marechal Deodoro) 

Arapiraca II 

20ª (Traipu) 

22ª (Arapiraca) 

29ª (Batalha) 

44ª (Girau do Ponciano) 

49ª (São Sebastião) 

55ª (Arapiraca) 

Palmeira dos Índios III 

5ª (Viçosa) 

10ª (Palmeira dos Índios) 

28ª (Quebrangulo) 

45ª (Igaci) 

31ª (Major Isidoro) 

46ª (Cacimbinhas) 

Delmiro Gouveia IV 
27ª (Mata Grande) 

PA (Piranhas) 
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39ª (Água Branca) 

40ª (Delmiro Gouveia) 

Santana do Ipanema V 

11ª (Pão de Açúcar) 

19ª (Santana do Ipanema) 

PA (Olho Dágua das Flores) 

50ª (Maravilha) 

51ª (São José da Tapera) 

União dos Palmares VI 

9ª (Murici) 

16ª (São José da Laje) 

PA (Colônia Leopoldina) 

53ª (Joaquim Gomes) 

21ª (União dos Palmares) 

Penedo VII 

13ª (Penedo) 

7ª (Coruripe) 

  

PA (Junqueiro) 

37ª (Porto Real do Colégio) 

PA (Piaçabuçu) 

Porto Calvo VIII 

PA (Passo de Camaragibe) 

14ª (Porto Calvo) 

17ª (São Luis do Quitunde) 

PA (Maragogi) 

33ª (Porto de Pedras) 

PA (Matriz de Camaragibe) 

São Miguel dos Campos IX 

PA (Anadia) 

34ª (Senador Teotônio Vilela) 

PA (Junqueiro) 

18ª (São Miguel dos Campos) 

47ª (Campo Alegre) 

48ª (Boca da Mata) 

PA (Anadia) 

PA (Limoeiro de Anadia) 
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10. Estratégia de Contratação 

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei nº 10.520, de 
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas 
alterações, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 
3.697, de 21/12/2000. 

 
11. Valor estimado 

 

 
12. Recursos Orçamentários 
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com 
recursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, 
Elemento de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, O. 
Das Eleições 2022. 

13. Obrigações da Contratada 

São obrigações da empresa contratada: 
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital; 
b) manter preposto para acompanhamento do contrato; 
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de 
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível; 
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação; 
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal 
contratado; 
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, 
contratação e deslocamento dos profissionais; 
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou 
cooperados; 
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação; 
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a 
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome, 
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-
crachá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm, 
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação até a data de início dos treinamentos; 
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte 
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em dimensão 
que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua 
aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 
(duas) camisetas por contratado; 
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de 
incompatibilidades funcionais ou de certificação; 
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme 
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística; 
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem 
às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,respectivamente, do 
Conselho Nacional de Justiça; 
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações 
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trabalhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais 
disponibilizados de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais 
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de 
contabilidade e controle do TRE/AL; 
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) 
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia 
e 01 (um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto 
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim 
instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens; 
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por 
contratado; 
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de 
prevenção de contágio para o COVID-19; 

 
14. Obrigações do Contratante 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de 
execução do contrato; 
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das 
prestações contratuais da empresa contratada; 
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital; 
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; 
14.5. Fiscalizar a execução do contrato; 

 
15. Pagamento 

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do 
valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis, 
contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e 
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, certidões negativas federais ( 
FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do 
contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do anexo I, termo de 
recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento. 
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas 
fiscais; 
15.3. Não será admitido pagamento antecipado; 
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela 
legislação fiscal; 
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima. 
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após o 
término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes dos serviços 
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo 
,declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros 
exigidos no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços. 
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15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, 
correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e 
atestados. 
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota 
fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação. 
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica 
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do 
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento 
ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta 
situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal poderá ser exigida para o 
estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação. 
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a contratada 
deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular 
responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas 
legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será 
automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária. 
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas 
cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que 
não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União 
(conforme edital). 
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, para 
fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. 
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de 
MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por 
isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações 
necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente. 
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, não 
passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela 
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo 
Ordenador em processo administrativo apartado. 
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de que 
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os 
pagamentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos 
incidentes, se houver. 

  

16. Gestão e Fiscalização Contratual 

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições: 
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital; 
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados da 
empresa contratada; 
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com 
incompatibilidades funcionais; 
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual; 
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual; 
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as 
obrigações contratuais; 
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de 
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pagamentos. 
17. Garantia Contratual 
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia 
contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do 
contrato. 
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade 
competente 

18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da pertinente 
convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de 
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares; 
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a 
empresa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as 
mesmas sugeridas pela unidade competente do TRE; 

  

19. Formulação da Proposta de Preço 

 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando os 
seguintes itens: 
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso; 
2. A descrição completa dos serviços ofertados; 
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias; 
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação 
contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e trabalhistas. 

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços 
formulados na proposta. 

 
20. Formação de Preços 

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a 
seguir relacionados, considerando-se a legislação vigente. 
 

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha auxiliar 
própria. 
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios Técnicos 
da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e 
procedimentos que serão utilizados nas eleições. 
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do que 
demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final incorporado ao preço 
de homem/hora: 
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”; 
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”; 
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal” 
2.4. Valor por “Transporte municipal”; 
2.5. Valor por “Refeição”; e 
2.6. Valor por “técnico treinado”. 
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21. Sanções Contratuais 

 
O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar 
outras mais severas; 

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas, 
por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo considerada 
como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas; 

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas, 
por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo considerada 
como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das atividades 
previstas; 

21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo 
considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das 
atividades previstas; 

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta 
última quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das 
ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos serviços; 

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 
21.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral; 
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas 
cumulativamente com as de multa; 
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e 
as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa; 
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o 
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o 
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

  

22. Distribuição e quantificação dos técnicos 

   

NAT QTD DE TÉCNICOS 

Maceió 05 

Arapiraca 04 

Palmeira dos Índios 02 

Delmiro Gouveia 02 
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União dos Palmares 02 

Penedo 02 

Porto Calvo 02 

São Miguel dos Campos 02 

Santana do Ipanema 02 

Total 23 

 
23. Vigência 
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022. 

 
24. Qualificações: 

 
Técnicas: 
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, 
em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprovem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os objetos 
da presente licitação; 
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou 
atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e 
operacional 
equivalente ou superior. 

 
Financeiras: 
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação; 

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física 
há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame; 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela 
unidade contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, 
Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um). 

  

 

 

 

 

 

Contrato nº 46/2022 (sem assinatura) (1148395)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1362



                                   

 

 

 
                       PODER JUDICIÁRIO 

                    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

26 

 

ANEXO II 

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE TI 
NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022 

  

NAT/ZE:_________________________________________________________________ 

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:________________
___________________________________________________ 

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________ 

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________ 

Descrição sucinta dos serviços 
executados:___________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________ 

RG:________________________________________________CPF:__________________ 

Telefone:_________________________________________________________________ 

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________ 

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________ 

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________ 

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o 
profissional, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o 
encaminha à gestão, ao final dos trabalhos. 

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho. 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 

   

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/solteiro (a), 
inscrito (a) no RG sob nº __________ 

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, que a 

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas 
obrigações trabalhistas e previdenciárias 

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as 
atividades microinformática e suporte em TI 

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº 46/2022. 

  

____________________________________, ___ de ___________de 2022. 

 

NOME:__________________________________________________________ 

ASSINATURA:____________________________________________________ 

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:_____________________________ 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À SGO, informando que o contrato a ser firmado

com a empresa RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
EIRELI-ME, terá a numeração 46/2022.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/09/2022, às 15:22, 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
1148504 e o código CRC B26DECEE.

0004573-45.2021.6.02.8000 1148504v1

Despacho SLC 1148504         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1365



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 41.610.719/0001-21
Razão Social: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 13/09/2022
FGTS 16/09/2022
Trabalhista Validade: 13/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 18/12/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 20/11/2021 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2022Validade:

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

Emitido em: 12/09/2022 15:28 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0004573-45.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1145636 
 1148395

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1148536 

 1140219

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/09/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148537 e o código CRC EC2238F6.

0004573-45.2021.6.02.8000 1148537v2
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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 setembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1148537, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/09/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148584 e o código CRC 7173C511.

0004573-45.2021.6.02.8000 1148584v1
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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 setembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1148159),

registro minha assinatura no empenho 2022NE552, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/09/2022, 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
1148626 e o código CRC 7B98415E.

0004573-45.2021.6.02.8000 1148626v1
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12/09/2022 16:22 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2022/siafiweb/private/pages/siafiweb.jsf?usuario=06946850b7f0dd546dec39e5123bf2c6 1/2

* Campo de Preenchimento Obrigatório

Consultar Nota de Empenho - CONNE: Detalhamento Ajuda

UG Emitente
070011

Nome da UG Emitente
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Moeda
REAL - (R$)

Ano
2022

Tipo
NE

Número
552

Célula Orçamentária
Esfera
1

PTRES
167864

Fonte de Recurso
0100000000

Natureza da Despesa
339040

UGR
070290

Plano Interno
IES APOIO

Data de Emissão
12/09/2022

Tipo
Global

Processo
0004573-45.2021.6.02

Taxa de Câmbio Valor
364.694,51

Favorecido
41610719000121

Nome do Favorecido
RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI

Amparo Legal
* Código
13

Modalidade de Licitação
DISPENSA DE LICITACAO

Ato Normativo
LEI 8.666 / 1993

Artigo
24

Parágrafo
-

Inciso
IV

Alínea
-

Descrição

22CT0046 Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI
para as Eleições 2022. PROC SEI 0004573-45.2021.6.02.

Local da Entrega

-

Informação Complementar Sistema de Origem
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12/09/2022 16:22 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2022/siafiweb/private/pages/siafiweb.jsf?usuario=06946850b7f0dd546dec39e5123bf2c6 2/2

- SIAFI-STN

Lista de Itens
Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI
Total da Lista: 364.694,51
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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 setembro de 2022.
Ao Gabinete da Presidência
 
Ultrapassado o limite de alçada delegado ao

Secretário de Administração, para assinatura da nota de
empenho, conforme fixado na Portaria Presidência 223/2022
(doc. 1072699), remeto os autos ao Gabinete da Presidência,
para assinatura da nota de empenho 2021NE552, indicada no
Despacho COFIN 1148626.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2022, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148651 e o código CRC 1585BCFF.

0004573-45.2021.6.02.8000 1148651v1
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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 setembro de 2022.
Em face do Despacho GSAD (1148651), informando sobre

a necessidade da assinatura de nota de empenho, autorizo,
excepcionalmente, que o Sr. Secretário de Administração assine a
nota de empenho 2021NE552, indicado no Despacho
COFIN 1148626.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
12/09/2022, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148860 e o código CRC D42E4B60.

0004573-45.2021.6.02.8000 1148860v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  12/09/2022 19:19
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 552

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339040 70290 IES APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

12/09/2022 Global 0004573-45.2021.6.02 - 364.694,51

41.610.719/0001-21 RISERV TERCERIZACAO DE SERVICOS EIRELI

22CT0046 Serviços  de manutenção  preventiva  e  corretiva  de  equipamentos  de  microinformática,  transmissão
de dados e periféricos de TI para as Eleições 2022. PROC SEI 0004573-45.2021.6.02.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

13 DISPENSA DE LICITACAO

24 - IV -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

NOSSA SENHORA DAS GRACA 155 LETRA A CHA DO PILAR

CEP

57150-000

Município

PILAR AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

12/09/2022 18:48:12
Operação
Alteração

Nota de Empenho 552/2022 (1148938)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1374



Data e hora da consulta:
Usuário:

  12/09/2022 19:19
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 364.694,51

Total da Lista

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

001 364.694,51Serviços  de manutenção  preventiva  e  corretiva  de  equipamentos  de
microinformática,  transmissão  de dados e periféricos de TI para as
eleições 2022 (valor corresponde aos dois turnos, conforme contrato).
Especificações, condições, sanções, tudo de acordo com a Decisão nº
3935 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES, Contrato 46-2022 e proc  0004573-
45.2021.6.02 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

12/09/2022 Inclusão 1,00000 364.694,5100 364.694,51

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

12/09/2022 18:48:12

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

12/09/2022 16:13:39

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

12/09/2022 18:48:12
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À SLC, para juntar aos autos o termo contratual e

demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2022, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148939 e o código CRC 2F3807D7.

0004573-45.2021.6.02.8000 1148939v1
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CONTRATO Nº 46/2022
Processo nº 0004573-45.2021.6.02.8000

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
CELEBRADO  ENTRE  O  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS E A EMPRESA RISERV
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI-ME. 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão
do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol,
CEP:  57051-090,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  n°  06.015.041/0001-38,  doravante
denominado  CONTRATANTE, neste  ato  representado  por  seu  Presidente, Otávio  Leão
Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  215.430
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, e a empresa  RISERV TERCEIRIZAÇÃO DE
SERVIÇOS EIRELI, situada na rua Nossa Senhora das Graças, nº 155, Letra A, Chã do Pilar, CEP
57150-000,  telefone  (82)  98818-0359,  e-mail  riservterceirizacao@gmail.com,  inscrita  no
CNPJ/MF sob o n° 41.610.719/0001-21, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por Ricardo da Silva Gomes,  inscrito no CPF nº 052.849.094-02,  residente e
domiciliado em Maceió/AL, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços,
com fulcro  no  art.  24,  IV   da  Lei  nº  8.666/93  e  alterações,  devendo  ser  observadas  as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este  contrato  será  regido  pelos  mandamentos  da  Lei  nº  8.666/93  e
regulamentações, conforme faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Contratos Administrativos).

PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, as Instruções Normativas SEGES/MPDG nº 05, de 26 de
maio de 2017, nº 02, de 11 de outubro de 2010 e nº 01, de 19 de janeiro de 2010, a Resolução
nº 169, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de janeiro de 2013, a Instrução Normativa do
Tribunal Superior Eleitoral nº 05/2014, e, no que couber, os demais preceitos de direito público
e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de
11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito
privado,  bem como a  Resolução  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  nº  15.787,  de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br .

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O  presente  contrato  tem  como  objeto  a  prestação  de  serviços  de
manutenção  preventiva  e  corretiva  de  equipamentos  de  microinformática,  transmissão  de
dados e periféricos de TI.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As especificações técnicas dos serviços e as condições de execução
encontram-se descritas no ANEXO I.

PARÁGRAFO SEGUNDO  – Os serviços serão executados de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor total do contrato para os serviços aqui contratados é de R$ 364.694,51
(trezentos  e  sessenta  e  quatro  mil,  seiscentos  e  noventa  e  quatro  reais  e
cinquenta e um centavos), conforme proposta constante nos autos e de acordo
com a tabela abaixo:

RESUMO DAS PLANILHAS E PROPOSTA DE PREÇOS

I
T
E
M

Serviço Subite
m

Descrição Período Valor
Mensal

Valor
proporcional

Quantitativo 
de
funcionários

Valor Total

Apoio 
Técnico
de TI

1
Valor Mensal – 1ª T 15/09/22 a 

06/10/22
R$ 
9.513,77

R$ 6.976,76 23 R$ 
160.465,59

Total – 1º Turno R$ 
160.465,59

1
Valor Mensal – 2ª T 07/10/22 a 

03/11/22
R$ 
9.513,77

R$ 8.879,52 23 R$ 
204.228,93

Total – 2º Turno R$  
204.228,93

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$  
364.694,51

PARÁGRAFO ÚNICO  -  Os preços incluem todas as  despesas necessárias  à execução deste
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem por cento)
do valor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias
úteis,  contados  da  apresentação  de  nota  fiscal/fatura,  acompanhada  da  declaração  de
quitação e cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de que trata o Anexo III,
certidões  negativas  federais  (FGTS/CEF,  RFB/PFN  e  TST)  e  atestação  dos  serviços  pelas
unidades setoriais  e gestão do contrato,  através de relatório de prestação de serviços, na
forma do Anexo II, termo de recebimento provisório,  e nota de liquidação e pagamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O CNPJ constante da nota fiscal deverá ser o mesmo indicado
na proposta e nota de empenho.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não será admitido pagamento antecipado.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O  TRE-AL,  por  ocasião  do pagamento,  fará  as  retenções
tributárias determinadas pela legislação fiscal.

PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção para que não incida a retenção na forma acima.
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PARÁGRAFO QUINTO - A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3
dias úteis após o término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal, comprovantes
dos serviços prestados (conforme edital), declaração de quitação de obrigações trabalhistas e
previdenciárias  assinada  pelos  seus  contratados/colaboradores  na  forma  do  anexo,
declarações de não incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos
no edital ou que julgar importantes à atestação dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO -  O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada
etapa, correspondendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e
atestados.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

PARÁGRAFO OITAVO -  Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado
pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de
pagamento ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo.
Ainda,  nesta  situação  de  faturamento  por  CNPJ  diverso,  a  comprovação  fiscal  poderá  ser
exigida para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação.

PARÁGRAFO NONO -  Caso  não  haja  obrigação  de  retenção  e/ou  recolhimento  de  algum
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada
pelo titular responsável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração
será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária.

PARÁGRAFO DEZ -  Eventuais  penalidades  pecuniárias  aplicadas  pelo  TRE-AL  poderão  ser
glosadas cautelarmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada
que não forem objeto  de  glosa  poderão  ser  cobrados  por  Guia  de  Recolhimento  da União
(conforme edital).

PARÁGRAFO ONZE - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização,
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.

PARÁGRAFO DOZE - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos
serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não sendo,
deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.

PARÁGRAFO TREZE -  Se a empresa for  optante do SIMPLES,  deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência.

PARÁGRAFO QUATORZE - Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito
na própria nota fiscal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.

PARÁGRAFO QUINZE -  Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma
pessoa jurídica (matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado
pelo fiscal do contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de
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pagamento ficará  suspenso,  sendo retomado no dia posterior  ao  do despacho autorizativo.
Ainda, nesta situação de faturamento por CNPJ diverso, a comprovação fiscal poderá ser exigida
para o estabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum
tributo, a contratada deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada
pelo titular  responsável,  fundamentando seu enquadramento e situação,  de acordo com as
normas legais vigentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração
será automaticamente entendida como situação normal de retenção tributária.

PARÁGRAFO DEZESSETE - Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão
ser  glosadas  cautelarmente  e  recolhidas  à  União  após  autorização.  Valores  devidos  pela
contratada que não forem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da
União (conforme edital).

PARÁGRAFO DEZOITO - A contratada observará a legislação municipal do local de prestação
dos serviços, para fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso. Não
sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado. 

PARÁGRAFO DEZENOVE - A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação
municipal de MACEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados
localmente. Por isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar
as informações necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente

PARÁGRAFO VINTE -  A  ocorrência  excepcional  e  justificada  de  serviços  não previstos  na
contratação,  não  passíveis  de  aditamento  contratual  tempestivo,  deverá  ser  objeto  de
solicitação formal pela empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e
autorização pelo Ordenador em processo administrativo apartado. Seu faturamento só ocorrerá
após notificação da empresa, pela fiscalização, de que houve o reconhecimento da despesa
pelo  TRE-AL.  O  objetivo  é  para não prejudicar  os  pagamentos regulares (incontroversos)  e
evitar mora no atraso de recolhimento de tributos incidentes, se houver. 

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

EM = I x N x VP,

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

365 365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = encargos moratórios; 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da parcela a ser paga;
I  =  0,0001644  (índice  de  compensação  financeira  por  dia  de  atraso,  assim  apurado:  I  =
(6/100)/365) .

CLÁUSULA QUINTA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  dos  recursos
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no
Programa de  Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 (Pleitos Eleitorais) -
Natureza  da  Despesa  n°  33.90.39.79  (Serviços  de  Apoio  Administrativo,  Técnico  e
Operacional).

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada se obriga a:

a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;

b) manter preposto para acompanhamento do contrato;

c) Promover, em caso de cooperativa, a comprovação de filiação do cooperado, por meio de
termo de adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;

d) Assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação;

e)  Fornecer  transporte,  alimentação,  hospedagem  e  demais  benefícios  legais  ao  pessoal
contratado;

f)  Apresentar  o  plano  detalhado  de  logística,  considerando  as  atividades  de  seleção,
contratação e deslocamento dos profissionais;

g) Responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou
cooperados;

h) Exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;

i) Fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a
identificação  da  Empresa,  do  evento  “Eleições  2022”,  nome,  R.G.  e  título  de  eleitor  do
contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-crachá, em triplex 300g, de até
quatro cores, formato 100 X 150mm, acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo
deve fornecido para o TRE e colher sua aprovação até a data de início dos treinamentos;
j)  Fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior  a seguinte
inscrição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em dimensão
que  ocupe  pelo  menos  20%  da  área,  modelo  deve  fornecido  para  o  TRE  e  colher  sua
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aprovação, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas)
camisetas por contratado;

k)  Promover  substituições  de  profissionais,  determinadas  pelo  TRE-AL,  em  razão  de
incompatibilidades funcionais ou de certificação;
l)  Arcar  com as  despesas  decorrentes  de  recrutamento,  seleção  e  treinamento,conforme
detalhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;

m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às
Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,respectivamente, do Conselho
Nacional de Justiça;

n)  Apresentar  para  fins  de  recebimento  a  comprovação  de  pagamento  das  obrigações
trabalhistas  com  seus  contratados,  com  declaração  expressa  de  seus  profissionais
disponibilizados  de  quitação  de  encargos  trabalhistas  e  previdenciários  e  demais
documentações comprobatórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de contabilidade
e controle do TRE/AL;

o)  Fornecer  máscaras  cirúrgicas  para  seus  contratados,  na  razão  mínima  de  05  (cinco)
máscaras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia
e  01  (um)  marcador  permanente  por  contratado;  para  sua  proteção  individual  e  correto
descarte de material utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim
instruir seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens;

p) Fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por contratado;

q) Instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de prevenção de contágio para
o COVID-19; 
 

q) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e quali-
ficação técnica exigidas no procedimento de Dispensa de Licitação;

r) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos
estabelecidos nesta cláusula, não transfere para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao
Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços
objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou
parcial dos serviços objeto deste Contrato.
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PARÁGRAFO QUINTO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, caucionar
ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa anuência do
TRE/AL.

PARÁGRAFO SEXTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de
direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de execu-
ção do contrato;

b) Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das presta-
ções contratuais da empresa contratada;

c) Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;

d) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do material;

e) Fiscalizar a execução do contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O prazo  de  vigência  deste  contrato  terá  início  a  partir  da  data  de  sua
assinatura e fim no dia 31 de dezembro de 2022, podendo se encerrar antes, caso
haja a solução de suas obrigações.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei

mencionada; ou
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b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato desde que haja

conveniência para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; ou

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

PARÁGRAFO QUARTO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contrato poderá ser
rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n°
8.666/93, compatíveis com o seu objeto.

PARÁGRAFO QUINTO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica
o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, inclusive aqueles
decorrentes da relação trabalhista da contratada com seus empregados, até o limite do valor
dos danos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DEZ – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada: 

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena mon-
ta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas
faltas, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação de serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocor-
rência, sendo considerada como tal o atraso de até duas horas do início das atividades
previstas;

c) Multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas,
por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo, por ocorrência,
sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do iní-
cio das atividades previstas;

d) multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma indicada do quadro abaixo por ocor-
rência, sendo considerada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis)
do início das atividades previstas;

e) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta últi -
ma quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das
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ocorrências de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos serviços;

f) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contra-
tar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica, quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito
eleitoral. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  -  As sanções previstas nos itens “f” e “g” poderão, conforme o caso,
ser impostas cumulativamente com as de multa.

PARÁGRAFO  SEGUNDO   -  A  Administração,  para  a  imposição  das  sanções,  analisará  as
circunstâncias do caso e as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO QUARTO  -  As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do
contrato. Se o valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta,
responderá  o  contratado  pela  sua  diferença,  a  qual  será  descontada  dos  pagamentos
eventualmente  devidos  pela  Administração  ou  ainda,  quando  for  o  caso,  cobrada
judicialmente.

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

PARÁGRAFO SEXTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO OITAVO   -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância
será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º,
da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO NONO  -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO DEZ  - O período de atraso será contado em dias corridos.
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PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

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

PARÁGRAFO TREZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial a Lei no 8.666/1993,     aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

PARÁGRAFO CATORZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial
da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

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

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  No  interesse  da  Administração  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas, o valor inicial atualizado do contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei
n.º 8.666/93.

PARÁRAFO  SEGUNDO  -  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições
contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Nenhum  acréscimo  ou  supressão  poderá  exceder  o  limite
estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as
partes.

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE  E À PROPOSTA DE PREÇO DA 
CONTRATADA

             Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Desembargador
Presidente  desta  Corte,  evento  SEI  1145636,  e  à  proposta  de  preço  da  Contratada,  que
passam a integrá-lo, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TREZE - DA GARANTIA

Para  assegurar  a  execução  do  contrato,  a  contratada  deverá  prestar  uma  das
garantias previstas no art. 56, §1°, da Lei Federal n° 8.666/93, equivalente a 5% do valor total
do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da convocação do TRE/AL, a fim de
assegurar a execução do contrato.
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PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  É  condição  para  implementação  de  acréscimos,  supressões  e
eventuais  repactuações  no  contrato  de  prestação  dos  serviços  a  adequação  do  valor  da
garantia prestada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia será prestada de acordo com a legislação pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A  garantia  somente  será  liberada  após  a  execução  de  todas  as
prestações  contratuais  da  empresa  contratada,  podendo  ser  descontadas  eventuais
penalidades pecuniárias impostas, conforme relatório do gestor do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Não será aceita garantia por meio de seguro ou  fiança bancária que
exclua execução no caso de responsabilidade de cunho trabalhista.

PARÁGRAFO QUINTO -  A garantia contratual somente será liberada ante a comprovação de
que a contratada pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da rescisão do contrato de
trabalho, se for o caso.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso o pagamento a que se refere o parágrafo quinto acima, não ocorra
após o encerramento da vigência contratual, a garantia será resgatada para pagamento das
verbas trabalhistas diretamente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO  SÉTIMO -  Deverá  constar  expressamente,  na  garantia,  que  a  instituição
garantidora atenderá ao disposto no parágrafo sexto acima, caso haja solicitação de resgate
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA CATORZE  - DO REAJUSTE

O valor contratado será fixo e irreajustável, e não poderá ser objeto, sequer, de revisão
ou reequilíbrio econômico financeiro.

CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO

O extrato  do presente contrato  será publicado no Diário Oficial  da União,  na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSEIS  - DO FORO

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

      E  por  assim  acordarem,  as  partes  declaram  aceitar  todas  as  disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos
representantes a seguir:
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Maceió, 12 de setembro de 2022.

Pelo TRE/AL
Desembargador Otávio Leão Praxedes

Pela Empresa

Representante da empresa
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ANEXO I

    TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de empresa especializada na manutenção pre-
ventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão de dados e periféricos
de TI, para atuação em Apoio de TI nos locais de armazenamento, pontos de transmissão re-
motos e locais de votação, conforme definido neste Termo de Referência.

2. Fundamentação da Contratação

2.1. Necessidade da contratação

À medida que se aproximam as eleições, as atividades atribuídas ao TRE e à restrita equipe
de TI se avolumam. São realizadas atividades tais como preparação das urnas e computado-
res com os sistemas em fase de teste; simulados de eleições para homologação dos siste-
mas; preparação das urnas e computadores com sistemas em fase de produção; oficialização
dos sistemas; levantamento da infraestrutura dos locais de votação e de transmissão remota;
registro das informações levantadas; convocação, treinamento e apoio aos mesários; gestão
da distribuição das urnas eletrônicas; substituição de urnas que apresentarem problemas no
dia da votação e transmissão dos arquivos das urnas eletrônicas após a votação.

Desta forma, face a exiguidade do quadro de TI, bem assim vez que este é alocado apenas,
particularmente pela sua limitação quantitativa,  ao prédio-sede é natural  que se busque,
como forma de salvaguarda e de vazão de demanda o contrato de Apoio em tela para o mo-
mento tão particular e único que o das eleições.

2.2 Restrições Legais
De acordo com o inciso II do art. 7º da Resolução TSE nº 23.234/2010 é vedado a contratação
de empresa que tenha entre seus sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclu-
sive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vincula-
dos ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2.3 Finalidade
Face à instalação das urnas eletrônicas em diversos pontos de coleta de votos nas seções
eleitorais, diversas atividades técnicas deverão ser desenvolvidas, com a consequente neces-
sidade de mobilização de um grande contingente de profissionais com conhecimentos na
área de informática.
A necessidade de efetuar a contratação de empresa especializada para a provisão dos técni-
cos tem sido fortemente defendida pelos cartórios eleitorais em diversos expedientes.
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Suas atividades serão:
 auxílio  técnico  para  a  manipulação  e  instalação  de  periféricos  (impressoras,  scanners,
etc...);
 auxílio técnico para operação de microcomputadores;
 auxílio técnico no recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos,
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das se-
ções eleitorais;
 auxílio técnico na preparação e montagem das seções eleitorais;
 auxílio técnico na instalação prévia das urnas eletrônicas;
 prestação de suporte técnico aos mesários, propondo a adequada solução das dificuldades
encontradas;
 acompanhamento das atividades de remessa dos materiais de votação e dos equipamen-
tos de votação às Juntas Eleitorais.

2.4 Premissas de Perfil

O Apoio de TI deve ser capaz de atuar, sempre que possível, com orientações básicas e/ou re-
passadas por meio de contato telefônico com o suporte próprio de TI do Regional, como já re-
falado em número reduzido.
Neste contexto, tem-se em mente, que os custos da contratação podem ser levantados a par-
tir da convenção coletiva de trabalho abaixo discriminada, disponível em http://www3.mte.-
gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo,

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000159/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/07/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR031971/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 14021.186777/2021-51
DATA DO PROTOCOLO: 14/07/2021
Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

Perfil de profissionais que devem ser disponibilizados durante a prestação dos serviços: Téc-
nico em Informática - Jornada de 8h diárias, para acompanhar a jornada normal de trabalho
da Justiça Eleitoral dentro do período eleitoral.

2.5 Alinhamento entre a contratação e os planos do Órgão.

A contratação pretendida está alinhada com o planejamento estratégico da Justiça Eleitoral, o
qual tem por missão “Garantir a legitimidade do processo eleitoral”,
tendo por visão “consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efeti-
vidade, transparência e segurança”.

O alinhamento é evidenciado ao observarmos os seguintes objetivos estratégicos

Garantir a confiança na Justiça Eleitoral; e
Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.

2.6 Parcelamento ou não da solução
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A contratação dar-se-á em lote único, por menor preço global, consoante contratações anteri-
ores – Eleições 2022, visto os riscos advindos da pulverização da responsabilidade de gestão
dos serviços de apoio da realização das eleições.

2.7 Resultados Pretendidos

Garantir o Apoio necessário de TI aos cartórios eleitorais, locais de votação, de transmissão e
seções eleitorais, o adequado transcurso do processo de votação por meio do correto funcio-
namento das urnas eletrônicas e sua substituição, em caso de contingência, e a célere trans-
missão dos arquivos de urna para o TRE e TSE.

3. Especificação dos serviços

Os profissionais serão contratados para a execução dos serviços nas seções eleitorais, cartó-
rios eleitorais e pontos de transmissão tanto em Maceió quanto no interior.

3.1 A contratação será realizada de forma centralizada, pelo TRE, e os serviços serão realiza-
dos,  principalmente,  nos NAT –  Núcleos de Apoio  Técnico,  cartórios  eleitorais,  pontos  de
transmissão, galpão de armazenamento de urnas e locais de votação.

3.2 Os serviços de tecnologia de informação serã prestados  nos locais indicados  neste Ter-
mo de Referência.
3.3. Os serviços propriamente ditos serão prestados pelos funcionários disponibilizados pela
contratada a partir do  dia seguinte ao término do treinamento.
3.4 O processo de mobilização e desmobilização do posto de trabalho dar-se-á da seguinte
forma:
3.4.1. Solicitação dos postos de trabalho pelo TRE;
3.4.2. Contratação dos postos de trabalho pela contratada;
3.4.3. Treinamento dos postos de trabalho;
3.4.4. Alocação dos postos de trabalho à Justiça Eleitoral (Início da atuação do posto de traba-
lho);
3.4.5. Desmobilização do posto de trabalho (Fim da atuação do posto de trabalho).
3.5 As atividades de seleção e contratação de pessoal são exclusivas da contratada, inclusive
quanto aos locais em que pretende contratar tais profissionais.

3.6 Momentos:

 :

 

Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão, locais de votação e urnas:
– Data: 15/09/2022 a 29/09/2022: 1º Turno;
Ante-véspera das Eleições:
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 – Data: 30/09/2022: 1º Turno;

 – Data: 28/10/2022: 2º Turno, se houver;

Véspera das Eleições:

 – Data: 01/10/2022: 1º Turno;

 – Data: 29/10/2022: 2º Turno, se houver;
Dia das Eleições:

– Data: 02/10/2022: 1º Turno;

– Data: 30/10/2022: 2º Turno, se houver;

Dias posteriores à eleição:

– Data: 03/10/2022: 1º Turno;

– Data: 31/10/2022: 2º Turno, se houver;
Dias de entre turnos (apenas se houve 2º Turno)
- Data: 06/10/2022 a 27/10/2022
Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição e Feriado

– Dos dias: 01 e 02/10/2022 para 04 e 05/10/2022: 1º Turno;

– Dos dias: 29 e 30/10/2022 para 01 e 03/11/2022: 2º Turno, se houver;

- Do dia:  12/10/2022 (feriado nacional)  para 06/10/2022

- Revisão de Orientações, Preparação de cartórios, locais de transmissão locais de votação e
urnas: período destinado à recepção de orientações próprias de Sistemas e rotinas informati-
zados próprias da Justiça Eleitoral, suporte técnico aos cartórios eleitorais em: vistoria de lo-
cais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições, suporte de microin-
formática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em treinamento de me-
sários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos de transmissão re-
motos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.

Antevéspera das Eleições: Reunião com os servidores da Justiça Eleitoral na sede do Cartó-
rio ou em outro local previamente determinado, a fim de serem informados acerca dos deta-
lhes e dos procedimentos finais relativos ao pleito.
 Véspera das Eleições : Auxílio técnico aos cartórios eleitorais, supervisores de local de vota-
ção quanto às atividades de recebimento dos equipamentos de votação, dos documentos,
dos materiais de expediente e de outros itens necessários ao regular funcionamento das se-
ções eleitorais, bem como preparação dos ambientes de votação e instalação e teste de fun-
cionamento prévio das urnas eletrônicas e pontos de transmissão remotos.
 Dia das Eleições : Suporte técnico aos Cartórios Eleitorais, Supervisores de Local de Vota-

16

RICARDO DA SILVA 
GOMES:052849094
02

Assinado de forma digital por 
RICARDO DA SILVA 
GOMES:05284909402 
Dados: 2022.09.16 19:35:05 
-03'00'

Contrato nº 46-2022-  assinado (1152826)         SEI 0004573-45.2021.6.02.8000 / pg. 1393



                                   
                       PODER JUDICIÁRIO

                    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ção, Auxiliares de Votação e Mesários, embalagem e acompanhamento das atividades de re-
messa das urnas eletrônicas para a Junta Eleitoral, Cartório Eleitoral ou local de armazena-
gem, conforme logística instituída pela Zona Eleitoral.
 Dias posteriores à Eleição: auxílio técnico aos cartórios eleitorais em relação aos levanta-
mentos de ativos informatizados e urnas eletrônicas, suporte técnico aos cartórios eleitorais
em: vistoria de locais de votação e de transmissão, instalação de Sistema para as Eleições,
suporte de microinformática, suporte a periféricos de microinformática, auxílio técnico em
treinamento de mesários, auxílio técnico em carga e preparação de urnas eletrônicas, pontos
de transmissão remotos e demais itens informatizados relativos ao pleito eleitoral.
 Dias de entre turnos: além das atividades previstas para os dias posteriores à Eleição, cor-
reção de erro/falhas identificados, durante o 1º Turno, em equipamentos e rotinas informati-
zadas do processo eleitoral, bem assim auxílio na preparação de urnas e equipamentos infor-
matizados para a execução do 2º Turno.
 Dias de deslocamento do descanso semanal remunerado (DSR) – Semana da Eleição: tem a
finalidade de na forma da atual legislação trabalhista, de forma acordada, promover o deslo-
camento, na semana das eleições, do descanso semanal remunerado (DSR), assegurando o
direito do trabalhador e desonerando a Administração quanto à incidência de verbas extraor-
dinárias.

 

4. Qualificação dos profissionais

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo, conhecimentos comprovados em opera-
ção de microcomputadores e, de preferência, experiência em atividades de técnico de urna
em pleitos eleitorais anteriores.
A qualificação dos profissionais deverá ser comprovada mediante a apresentação de certifica-
dos e/ou diplomas de empresas especializadas, instituições de ensino ou órgãos idôneos no
âmbito estadual ou federal, nos quais constem o CNPJ do emissor, bem assim que compro-
vem, isoladamente ou em conjunto, carga horária mínima de 120 (cento e vinte) horas de
curso e com no máximo 03 (três) anos de emissão.
A experiência de atuação em eleições anteriores como técnico de urna, comprovada por re-
gistro na CTPS, contrato de trabalho ou certidão emitida pela Zona Eleitoral de atuação e que
abone conduta anterior, supri as exigências anteriores.
Os profissionais são enquadráveis na convenção coletiva de Técnicos de Informática.
Em hipótese alguma será admitida a alocação nos postos de trabalho de filiados a partidos
políticos, parentes até o 3º grau de candidatos, estagiários ou afins, servidores ou emprega-
dos com vínculo com a administração pública federal, estadual ou municipal, para a presta-
ção dos serviços objeto deste projeto básico e disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-
10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça, sendo exigida declara-
ção, sob as penas da Lei, para este fim.

5. Locais de apresentação

 Pós treinamento, Antevéspera das Eleições e entre turnos, este último se houver:
Município-sede do Cartório Eleitoral (o local exato será designado durante a fase de seleção
ou treinamento).
Véspera e dia das Eleições:
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Locais de Transmissão, de Votação da Zona Eleitoral  de alocação,  conforme determinado
pelo Contratante.

6. Deslocamento

O CONTRATANTE poderá transferir, sem qualquer custo adicional, os postos de serviço con-
tratados para outros locais distintos dos indicados, em quaisquer Locais de Votação e municí-
pios da área de abrangência da respectiva Zona Eleitoral e/ou na respectiva área de abran-
gência do NAT, bastando apenas comunicar à CONTRATADA tal ocorrência e prover os meios
de transporte.

 

NAT Área Zonas Abrangidas
PA – Postos de Atendimento

Maceió I

1ª, 2ª, 3ª e 54ª (Maceió)
6ª (Atalaia)
 
PA (Capela)

8ª (Pilar)
PA (Santa Luzia do Norte)

15ª (Rio Largo)
26ª (Marechal Deodoro)

Arapiraca II

20ª (Traipu)
22ª (Arapiraca)

29ª (Batalha)

44ª (Girau do Ponciano)

49ª (São Sebastião)

55ª (Arapiraca)

Palmeira dos Índios III

5ª (Viçosa)
10ª (Palmeira dos Índios)

28ª (Quebrangulo)
45ª (Igaci)

31ª (Major Isidoro)

46ª (Cacimbinhas)

Delmiro Gouveia IV

27ª (Mata Grande)
PA (Piranhas)

39ª (Água Branca)
40ª (Delmiro Gouveia)

Santana do Ipanema V 11ª (Pão de Açúcar)
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19ª (Santana do Ipanema)
PA (Olho Dágua das Flores)

50ª (Maravilha)
51ª (São José da Tapera)

União dos Palmares VI

9ª (Murici)
16ª (São José da Laje)

PA (Colônia Leopoldina)
53ª (Joaquim Gomes)

21ª (União dos Palmares)

Penedo VII

13ª (Penedo)

7ª (Coruripe)
 

PA (Junqueiro)
37ª (Porto Real do Colégio)

PA (Piaçabuçu)

Porto Calvo VIII

PA (Passo de Camaragibe)

14ª (Porto Calvo)
17ª (São Luis do Quitunde)

PA (Maragogi)
33ª (Porto de Pedras)

PA (Matriz de Camaragibe)

São Miguel dos Campos IX

PA (Anadia)

34ª (Senador Teotônio Vilela)

PA (Junqueiro)

18ª (São Miguel dos Campos)

47ª (Campo Alegre)

48ª (Boca da Mata)

PA (Anadia)

PA (Limoeiro de Anadia)

10. Estratégia de Contratação

A modalidade licitatória recomendada é o PREGÃO, este instituído pela Lei  nº 10.520, de
17/07/2002 e, subsidiariamente, pelas Leis nº 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99 e suas altera-
ções, bem como pelos Decretos nº 3.555, de 08/08/2000,3.693, de 20/12/2000, e 3.697, de
21/12/2000.
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11. Valor estimado

12. Recursos Orçamentários
As despesas decorrentes da contratação do pessoal técnico de apoio serão cobertas com re-
cursos do programa de trabalho Gestão do Processo Eleitoral,Ação, Pleitos Eleitorais, Elemen-
to de Despesa 3390.39.79 – Serv. De Apoio Administrativo, Técnico e Operacional, O. Das
Eleições 2022.

13. Obrigações da Contratada

São obrigações da empresa contratada:
a) executar o contrato em estrita conformidade com as disposições do Edital;
b) manter preposto para acompanhamento do contrato;
c) em caso de cooperativa, comprovação de filiação do cooperado, por meio de termo de
adesão, contrato ou outro instrumento legal cabível;
d) assumir todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas à contratação;
e) fornecer transporte, alimentação, hospedagem e demais benefícios legais ao pessoal con-
tratado;
f) apresentar o plano detalhado de logística, considerando as atividades de seleção, contrata-
ção e deslocamento dos profissionais;
g) responsabilizar-se por danos ao contratante ou a terceiros causados pelos empregados ou
cooperados;
h) exigir o cumprimento das normas de higiene pessoal de e identificação;
i) fornecer crachá simples de identificação com foto 3x4 recente para cada empregado com a
identificação da Empresa, do evento “Eleições 2022”, nome,
R.G. E e título de eleitor do contratado, bem assim fornecer para cada empregado cartão-cra-
chá, em triplex 300g, de até quatro cores, formato 100 X 150mm,
acabamento com furo e cordão para crachá, o modelo deve fornecido para o TRE e colher sua
aprovação até a data de início dos treinamentos;
j) fornecer camisa ou colete para identificação onde conste na parte posterior a seguinte ins-
crição “Apoio Técnico – Eleições 2022” em tipo uniforme de letras e números em dimensão
que ocupe pelo menos 20% da área, modelo deve fornecido para o TRE e colher sua aprova-
ção, para o caso de fornecimento de camisa, devem ser fornecidas no mínimo 02 (duas) ca-
misetas por contratado;
k) promover substituições de profissionais, determinadas pelo TRE-AL, em razão de incompa-
tibilidades funcionais ou de certificação;
l) arcar com as despesas decorrentes de recrutamento, seleção e treinamento,conforme de-
talhado em Planilha de Custo e no Plano de Logística;
m) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem
às Disposições das Resoluções nº 07 e 09, de 18-10 e 06-12-2005,respectivamente, do Con-
selho Nacional de Justiça;
n) Apresentar para fins de recebimento  a comprovação de pagamento das obrigações traba-
lhistas com seus contratados, com declaração expressa de seus profissionais disponibilizados
de quitação de encargos trabalhistas e previdenciários e demais documentações comproba-
tórias exigidas pela gestão contratual e/ou unidade de contabilidade e controle do TRE/AL;
o)fornecer máscaras cirúrgicas para seus contratados, na razão mínima de 05 (cinco) másca-
ras por contratado por dia; bem assim 02 (dois) sacos plásticos por contratados por dia e 01
(um) marcador permanente por contratado; para sua proteção individual e correto descarte
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de material  utilizado, tudo em decorrência da pandemia de COVID-19; bem assim instruir
seus colaboradores quanto ao correto manuseio e descarte dos itens;
p)deve fornecer 01 (um) embalagem de no mínimo 500g de álcool em gel 70°INPM por con-
tratado;
q)deve a contratada instruir seus colaboradores quanto às medidas de higiene e de preven-
ção de contágio para o COVID-19;

14. Obrigações do Contratante

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:
14.1. Permitir o acesso, às instalações do Órgão, do pessoal da contratada para os atos de
execução do contrato;
14.2. Proporcionar, quando lhe competir, as condições necessárias ao cumprimento das pres-
tações contratuais da empresa contratada;
14.3. Efetuar o pagamento da empresa contratada na forma prevista no Edital;
14.4 Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do mate-
rial;
14.5. Fiscalizar a execução do contrato;

15. Pagamento

15.1. O pagamento será feito de forma única por turno, ou seja, 100% (cem porcento) do va-
lor total do contrato por turno, após a realização da eleição, no prazo de 8 (oito) dias úteis,
contados da apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da declaração de quitação e
cumprimento  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  certidões  negativas  federais
( FGTS/CEF, RFB/PFN e TST) e atestação dos serviços pelas unidades setoriais e gestão do
contrato, através de relatório de prestação de serviços, na forma do anexo I, termo de recebi-
mento provisório,  e nota de liquidação e pagamento.
15.2. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas fis-
cais;
15.3. Não será admitido pagamento antecipado;
15.4. O TRE-AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela
legislação fiscal;
15.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove a opção, para que não incida a retenção na forma acima.
15.6. A empresa deverá apresentar à fiscalização contratual, no prazo de 3 dias úteis após o
término de cada etapa, os seguintes documentos: nota fiscal,  comprovantes dos serviços
prestados (conforme edital),declaração de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciá-
rias assianda pelos seus contratados/colaboradores na forma do anexo ,declarações de não
incidência de tributos (se aplicável, conforme legislação) e outros exigidos no edital ou que
julgar importantes à atestação dos serviços.
15.7. O pagamento será feito por turno eleitoral, após o término de cada etapa, correspon-
dendo aos serviços contratados e efetivamente prestados, comprovados e atestados.
15.8. Deverão constar os dados completos da conta bancária para crédito na própria nota fis-
cal, de emissão pelo mesmo CNPJ da contratação.
15.9. Caso o faturamento seja feito por outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica
(matriz/filial) que não titular do contrato, o fato será previamente comunicado pelo fiscal do
contrato à Secretaria de Administração, para autorização. Neste caso, o prazo de pagamento
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ficará suspenso, sendo retomado no dia posterior ao do despacho autorizativo. Ainda, nesta
situação de faturamento por CNPJ diverso,a comprovação fiscal poderá ser exigida para o es-
tabelecimento emissor da nota, se for o caso, conforme a legislação.
15.10. Caso não haja obrigação de retenção e/ou recolhimento de algum tributo, a contratada
deverá apresentar (junto com a nota fiscal) declaração original assinada pelo titular respon-
sável, fundamentando seu enquadramento e situação, de acordo com as normas legais vi-
gentes ao fato gerador e/ou ao pagamento. A não apresentação de declaração será automati-
camente entendida como situação normal de retenção tributária.
15.11. Eventuais penalidades pecuniárias aplicadas pelo TRE-AL poderão ser glosadas caute-
larmente e recolhidas à União após autorização. Valores devidos pela contratada que não fo-
rem objeto de glosa poderão ser cobrados por Guia de Recolhimento da União (conforme edi-
tal).
15.12. A contratada observará a legislação municipal do local de prestação dos serviços, para
fins de recolhimento do ISS e emissão de nota fiscal, se for o caso.
Não sendo, deverá declarar a não obrigatoriedade do recolhimento antecipado.
15.13. A contratada está ciente de que o TRE-AL, por força da legislação municipal de MA-
CEIÓ-AL, não é obrigado a reter o ISS sobre serviços que lhe são prestados localmente. Por
isto a contratada deverá, se for o caso, destacar o ISS na nota fiscal e prestar as informações
necessárias junto à Secretaria de Finanças do município competente.
15.14. A ocorrência excepcional e justificada de serviços não previstos na contratação, não
passíveis de aditamento contratual tempestivo, deverá ser objeto de solicitação formal pela
empresa, análise prévia do fiscal, instrução pelas áreas competentes e autorização pelo Or-
denador em processo administrativo apartado.
Seu faturamento só ocorrerá após notificação da empresa, pela gestão/fiscalização, de que
houve o reconhecimento da despesa pelo TRE-AL. O objetivo é para não prejudicar os paga-
mentos regulares (incontroversos) e evitar mora no atraso de recolhimento de tributos inci-
dentes, se houver.

 

16. Gestão e Fiscalização Contratual

Os gestores e fiscais terão as seguintes atribuições:
16.1. Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir o cumprimento do Edital;
16.2. Verificar a validade dos documentos de certificação dos funcionários ou cooperados da
empresa contratada;
16.3. Promover a requisição de substituição de profissionais não qualificados ou com incom-
patibilidades funcionais;
16.4. Comunicar ao TRE-AL sobre o eventual descumprimento de cláusula contratual;
16.5. Sugerir a aplicação de penalidades para descumprimento de cláusula contratual;
16.6. Quando solicitado, fornecer atestado de capacidade técnica, desde que atendidas as
obrigações contratuais;
16.7. Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para a autorização de paga-
mentos.
17. Garantia Contratual
Para assegurar a execução do contrato, o licitante vencedor deverá prestar a garantia contra-
tual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor integral do
contrato.
18. Parâmetros para Formulação das Propostas – carecendo de revisão pela unidade compe-
tente
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18.1. O valor de remuneração por indivíduo alocado poderá ser fixado pelo piso da pertinente
convenção coletiva de trabalho para a categoria: Técnico de
Informática – Jornada de 8 horas diárias, com base nas planilhas auxiliares;
18.2. As demais despesas e custos fixos, devem ser considerados per si, de empresa a em-
presa. As planilhas de custos para formulação de propostas dos licitantes devem ser as mes-
mas sugeridas pela unidade competente do TRE;

 

19. Formulação da Proposta de Preço

 As propostas de preços das empresas participantes deverão ser formuladas considerando 
os seguintes itens:
1. O valor global da proposta de preços, em algarismo e por extenso;
2. A descrição completa dos serviços ofertados;
3. Prazo de validade da proposta, não podendo ser inferior a 60 dias;
4. Declaração de que nos custos estão inclusas todas as despesas necessárias a prestação 
contratual, inclusive as incidências de ordem tributárias,previdenciárias e trabalhistas.

 5. Demonstrativos de preços por homem/hora, detalhando a composição dos preços formu-
lados na proposta.

20. Formação de Preços

Postos de trabalho - A composição dos preços ocorrerá em consonância com os Anexos a se-
guir relacionados, considerando-se a legislação vigente.

Treinamento - A composição dos preços dos treinamentos ocorrerá conforme planilha auxiliar
própria.
1. O treinamento corresponde a evento convocado pelo TRE/AL para que os Apoios Técnicos
da contratada tomem conhecimento dos sistemas informatizados,tecnologias e procedimen-
tos que serão utilizados nas eleições.
2. Os preços do treinamento serão compostos na forma da planilha auxiliar constante do que
demonstrará a formação dos seguintes itens de custos e preços, ao final incorporado ao pre-
ço de homem/hora:
2.1. Valor da “Gestão do treinamento”;
2.2. Valor dos “Ambientes de treinamento”;
2.3. Valor por “Transporte intermunicipal”
2.4. Valor por “Transporte municipal”;
2.5. Valor por “Refeição”; e
2.6. Valor por “técnico treinado”.

 

21. Sanções Contratuais

O TRE-AL aplicará as seguintes sanções administrativas à contratada:
21.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, poden-
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do a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado destas faltas, aplicar outras
mais severas;

21.2 Multa de mora de 1% (um por cento), incidente sobre o valor total dos homens-horas,
por local de prestação de serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo considerada
como tal o atraso de até duas horas do inicio das atividades previstas;

21.3 multa de mora de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor total de homens-horas,
por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo considerada
como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das atividades previs-
tas;

21.4 multa de mora de 4% (quatro por cento), incidente sobre o valor total dos homens-
horas, por local de prestação dos serviços, na forma do item 22, por ocorrência, sendo consi-
derada como tal o atraso superior a 2 (duas) horas e inferior a 6 (seis) do inicio das ativida-
des previstas;

21.5 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecu-
ção total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial, sendo esta última
quando o número de ocorrências for igual ou superior a 20, considerado o total das ocorrên-
cias de atrasos em todo a contratação, por dia e local de prestação dos serviços;

21.6. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
21.7.  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,
quando a inexecução contratual causar transtornos à realização do pleito eleitoral;
21.8. As sanções previstas nos itens “21.6” e 21.7 poderão, conforme o caso, ser impostas
cumulativamente com as de multa;
21.9. A Administração, para a imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e
as justificativas da contratada, assegurando-lhe ampla defesa;
21.10 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas da garantia do contrato. Se o
valor da multa ultrapassar o da garantia prestada, além da perda total desta, responderá o
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devi-
dos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

 

22. Distribuição e quantificação dos técnicos

  

NAT QTD DE TÉCNICOS

Maceió 05
Arapiraca 04

Palmeira dos Índios 02
Delmiro Gouveia 02

União dos Palmares 02
Penedo 02

Porto Calvo 02
São Miguel dos Campos 02

Santana do Ipanema 02
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Total 23

23. Vigência
O contrato terá vigência até o dia 31 de dezembro de 2022.

24. Qualificações:

Técnicas:
a) Deve ser fornecido o mínimo de 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica,
em nome da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que com-
provem ter a licitante fornecido serviços compatíveis em características com os objetos da
presente licitação;
b) A empresa deverá apresentar comprovação de capacidade técnica através de certidões ou
atestados de serviços similares de complexidade logística, qualificação de mão de obra e
operacional
equivalente ou superior.

Financeiras:
a) Apresentação de capital social de no mínimo 10% do valor exigido para a contratação;

b) Apresentação de certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa físi-
ca há menos de 90 (noventa dias) da data de abertura do certame;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índi-
ces oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da propos-
ta que tenham minimamente valor igual ao da contratação e a ser verificado pela unidade
contábil deste Regional para fins de validação, balanço patrimonial e demonstrações contá-
beis referentes ao último exercício social, comprovando índices de Liquidez Geral – LG, Liqui-
dez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um).
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ANEXO II

RELATÓRIO SETORIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE DE TI
NOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E CARTÓRIOS ELEITORAIS ELEIÇÕES 2022

 

NAT/ZE:_________________________________________________________________

MUNICÍPIO:______________________________________________________________DATA:________________
___________________________________________________

Horário de Trabalho 
Esperado:______________________Registrado:________________________________

Quantidade de Horas 
Trabalhadas:_______________________________________________________________

Descrição sucinta dos serviços 
executados:___________________________________________________________________________________
______________________________________________________

Nome do Profissional de  
TI_______________________________________________________________________

RG:________________________________________________CPF:__________________

Telefone:_________________________________________________________________

Assinatura do Profissional:_______________________________________________________________

Nome do Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:_________________________________________________________________

Assinatura do  Fiscal do Contrato/Chefe de 
Cartório:__________________________________________________________

Obs: O Relatório acima deve ser produzido em duas vias, sendo que 01 via fica com o profissi-
onal, que o encaminha a empresa contratada e outra fica com o fiscal, que o encaminha à ges-
tão, ao final dos trabalhos.

Obs: este formulário deve ser preenchido e atestado a cada dia de trabalho.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

  

EU, ________________________________________________, brasileiro (a), casado (a)/solteiro (a), ins-
crito (a) no RG sob nº __________

e CPF nº_________________, declaro, sob a penas da lei, diante do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, que a

empresa:______________________________________________________________cumpriu as suas obriga-
ções trabalhistas e previdenciárias

decorrentes de meu contrato de prestação de serviços/vínculo empregatício durante as ativi-
dades microinformática e suporte em TI

vinculadas ao pleito eleitoral de 2022, na forma do contrato nº 46/2022.

 

____________________________________, ___ de ___________de 2022.

NOME:__________________________________________________________

ASSINATURA:____________________________________________________

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:_____________________________
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E-mail - 1152853

Data de Envio: 
  17/09/2022 09:14:07

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    riservterceirizacao@gmail.com

Assunto: 
  TRE/AL - Listagem de prestadores do serviço

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Solicito, em decorrência do Contrato 46/2022, entre essa Empresa e este TRE/AL, a remessa dos
documentos relativos aos prestadores do serviço.

Outrossim, dados, se viáveis sobre o treinamento, local, data/hora, conforme planejamento interno.

Atenciosamnte.

Daniel Souto
Gestor do Contrao
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