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

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
A SEGI
 
Assunto: Contrato TRE/AL nº 21/201. FORTEL

FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A. Prorrogação
 
Dando prosseguimento ao Despacho 1099953,

solicito a SEGI consultar a contratada sobre seu interesse na
prorrogação contratual.

 

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 12/07/2022, às 10:18, 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
1103288 e o código CRC 23C56354.
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E-mail - 1106370

Data de Envio: 
  15/07/2022 11:44:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA <segi@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacoes@wirelink.com.br
    taina.viana@wirelink.com.br
    aroldo.sales@wirelink.com.br
    emerson.cordeiro@wirelink.com.br
    pedro.lima@wirelink.com.br
    segec@tre-al.jus.br
    agc@tre-al.jus.br
    segi@tre-al.jus.br <segi@tre-al.jus.br>

Assunto: 
  Renovação do Contrato nº 21/2021 (Enlace Internet 500Mbps - Prédio Sede)

Mensagem: 
  Prezados da FORTEL,

Diante da proximidade do fim de vigência do Contrato nº 21/2021, que trata do Enlace de Internet
500Mbps do Prédio Sede deste Tribunal, questiono à empresa quanto ao interesse em renová-lo.

Solicito que a resposta seja encaminhada para os e-mails segec@tre-al.jus.br e agc@tre-al.jus.br, com
cópia para segi@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,
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Filial: Av. Santos Dumont, 2626, Ed. Plaza Tower - Aldeota, Fortaleza, CE, CEP: 60150-

161.

Site: wirelink.com.br I Fone: (85) 2181.6200 / 3923.0850 CNPJ: 06.809.941/0001-57.

Razão: FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A. – Provedor Licenciado SCM/RES.272.

Sede: Travessa Sargento Portugal, 64 - Aerolândia, Fortaleza-CE, CEP: 60850-520.

Ofício: 15072022 – TRE-AL

AO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE-AL

Referente: Renovação de contrato referente ao pregão eletrônico nº 46/2021

A Empresa FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA , inscrita no
CNPJ/MF Nº 06.809.941/0001-57, neste ato representada pelo Sr Emerson Santos Cordeiro,
Gerente Comercial Governo, portador do RG: 440920 SJSP/AC e inscrito no CPF:
792.018.902-06, residente e domiciliado na Rua Ana Bilhar 44, Apt. 401 – Meireles, CEP:
60160-110, Fortaleza/CE, vem, mui respeitosamente por meio deste, MANIFESTAR o interesse
em prorrogar o contrato n° 21/2021 celebrado entre esta empresa e o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE-AL, para o exercício 2022/2023.

O contrato será reajustado de acordo com o índice setorial IST, acumulado nos últimos
12 meses para o mês de outubro.

Sem mais para o momento, nos disponibilizamos para quaisquer futuras
solicitações e reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Fortaleza – CE, 15 de julho de 2022.

______________________________________
Emerson Santos Cordeiro
CPF: 792.018.902-06

FORTELFORTALEZATELECOMUNICAÇÕES S.A.
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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: 06.809.941/0001-57 DUNS®: 899595565
Razão Social: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A.
Nome Fantasia: FORTEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: 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 01/08/2022
FGTS 22/07/2022
Trabalhista Validade: 27/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/09/2022
Receita Municipal Validade: 28/09/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

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: 20/07/2022 14:40 de
CPF: 045.641.144-50      Nome: THAISE TENORIO MARINHO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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20/07/2022 14:41 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.809.941/0001-57
Razão Social:FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A.
Endereço: TV SARGENTO PORTUGAL 64 SALA 708 / AEROLANDIA / FORTALEZA / CE

/ 60850-520

 
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:12/07/2022 a 10/08/2022 
 
Certificação Número: 2022071200353272720622

Informação obtida em 20/07/2022 14:41:34

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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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: 21/07/2022 11:58:34 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A. 
CNPJ: 06.809.941/0001-57 
 
 
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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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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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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07601613488Usuário:

21/07/2022 14:43:03Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente06809941000
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0007085-64.2022.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  FSF TECNOLOGIA S.A. (ALOO TELECOM)

 Procedimento Administrativo: 0007085-
64.2022.6.02.8000

 

 Contrato: 21/2021
(0967830)

 

Objeto:  fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 500 Mbps
para fins de redundância de conexão no prédio sede do TRE/AL

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

Consta dos autos, a seguinte documentação
geral necessária a quaisquer alterações
contratuais?

SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento
licitatório realizado? X  

Pregão Eletrônico nº
46/2021 - 0948756

Edital nº 37/2021 - 0948804

Ata do Pregão Eletrônico -
 0958873

Proc. SEI
Principal  nº 0004676-
52.2021.6.02.8000

2 Contrato original assinado pelas partes? X   Contrato: 21/2021
(0967830)

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos
precedentes?    
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4
Extrato da publicação na imprensa oficial do
contrato e de eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

  X  Contrato 21/2021
DOU 0968963

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.)
está sendo observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de 01/04/2009)?

  X  

26/10/2022 - 12 meses
contados a partir da data de
sua assinatura, conforme
Cláusula Onze.

Contrato assinado em
26/10/2021

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de
sanção à empresa contratada, cujos efeitos a
torne proibida de celebrar contrato administrativo
e alcancem a Administração contratante?

 X    1109250

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar
a despesa, conforme o caso.        A cargo da SGO

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Além da documentação geral, acima, consta
dos autos a documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada demonstrando
interesse na prorrogação do prazo vigência do
contrato?

  X   1106691

 

2

Manifestação fundamentada da gestão acerca de:
a) histórico de execução do contrato; b)
necessidade da prorrogação; e c)
eventual manutenção das condições vantajosas
do ajuste?

  X  
Despacho AGC - 1103288

Vantajosidade - a cargo da
SEIC

 

3

Manifestação fundamentada da gestão acerca da
manutenção, pela contratada, ao longo da
execução do ajuste, das condições de habilitação
que foram exigidas na licitação?

X  

 

1. SICAF - 1109250
2. CADIN - 1109446
3. Consulta Consolidada de

Pessoa Jurídica ( TCU
CNIA CEIS CNEP  ) -
 1109252

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal X   SICAF: 1109250
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4.2Fazenda Pública Estadual X  SICAF: 1109250

4.3Fazenda Pública Municipal X  SICAF: 1109250

4.4INSS X  SICAF: 1109250

4.5FGTS X  Certidão de Regularidade do
FGTS - CRF 

4.6Justiça do Trabalho X  SICAF: 1109250

5 Consta previsão contratual de exclusão dos
custos não renováveis?  X  

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?    

REAJUSTE

 
Além da documentação geral, acima, consta
dos autos a
documentação abaixo, necessária à
formalização de reajuste contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Pedido de concessão de reajuste, devidamente
fundamentado, no prazo devido,
veiculado pela contratada?

X   1106691

2
A natureza do objeto é compativel com a
utilização de reajuste? (Lei nº 8.666/93,
art. 40, XI, e art. 55, III)

X  Prestação de serviços de
comunicação de dados

3 Existe previsão contratual acerca do reajuste do
preço? X  

 Cláusula Quinta, Paragráfo
Oitavo do Contrato nº
21/2021

4
Existe previsão contratual acerca do índice de
reajuste aplicável e
da periodicidade de reajuste?

X  

 Cláusula Quinta, Paragráfo
Sétimo do Contrato nº
21/2021

Índice: IST (Índice de Serviços
de Telecomunicações)

5
O reajuste pleiteado observa a periodicidade
anual, a partir da data limite para X  

Proposta apresentada em
Outubro/2021, conforme Ata
do Pregão
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apresentação da proposta ou do último reajuste? do Pregão
Eletrônico 46/2021 (0958873)

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 21/07/2022, 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
1109502 e o código CRC 25364E60.

0007085-64.2022.6.02.8000 1109502v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2022.
À
SAD
Assunto: Prorrogação Contratual. Contrato nº 21/2021.

Prestação de serviços de acesso a internet por meio de enlaces
dedicados para as unidades da Justiça Eleitoral em alagoas.

Vigente até 26/10/2022.
Contrato nº 21/2021 (0967830)

 
Senhor Secretário,
 
Trata-se  PRORROGAÇÃO do Contrato nº 21/2021

celebrado entre este Regional e a empresa FORTEL FORTALEZA
TELECOMUNICAÇÕES S.A, que etm por objeto o fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 500 Mbps para
fins de redundância de conexão no prédio sede do TRE/AL, cujo
vencimento dar-se-á no próximo dia 26/10/2022.

O valor mensal dos serviços é de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais)

 
 A empresa apresenta manifestação de interesse na

renovação contratual, e em praticar reajuste conforme previsto
Cláusula Quinta, Paragráfo Sétimo do Contrato nº 21/2021, com base
na variação percentual acumulada do índice setorial IST dos últimos
12 meses.

 
Assim estabelece a Cláusula Quinta, Paragráfo Oitavo do

Contrato nº 08/2021:
PARÁGRAFO SÉTIMO - Os preços cotados serão fixos e
irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses da
contratação. Somente após esse período, em caso de
prorrogação da vigência contratual, os serviços poderão
ser reajustados mediante negociação entre as partes,
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ser reajustados mediante negociação entre as partes,
momento no qual será apreciada a possibilidade da
aplicação do índice setorial IST ou outro divulgado pela
ANATEL, no período entre o mês básico de
apresentação da proposta e o mês anterior ao reajuste,
compreendendo sempre o período de 12 meses, de
acordo com a seguinte fórmula: PR=IMR/IMM X
PA, Onde:
PR= Preço Reajustado
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do
mês anterior ao reajuste
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do
mês de apresentação da proposta
PA= Preço anteriormente praticado

 
Os valores do Índice de Serviços de Telecomunicações -

IST podem ser confiridos no link que
segue:  (https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-
e-precos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-2013-ist).

 
A proposta foi apresentada em outubro de 2021,

conforme Ata do Pregão Eletrônico 46/2021 (0958873), o que nos
impede de instruir o feito no aspecto, visto que não decorrido o prazo
mínimo de doze meses a partir do mês básico de apresentação da
proposta.

De toda sorte, os preços podem ser reajustados mediante
negociação entre as partes, mantidas as condições vantajosas do
ajuste.

 
No que tange à análise administrativa da contratação,

com vistas à necessária prorrogação, informamos:
 
1. A prorrogação contratual se justifica em função dos

serviços de enlace dedicado serem de natureza contínua, destinado a
atender necessidades permanentes e imprescindíveis ao
funcionamento das atividades fins deste órgão.

2. Para a prorrogação existe previsão contratual,
conforme Cláusula Onze do Contrato nº 21/2021 abaixo transcrita:

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA . O presente
contrato terá vigência por 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
conforme os termos dio art. 57, II, da Lei nº 8.666/93,
por até 60 (sessenta) meses.  
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Obs.: Contrato assinado em 26 de outubro de 2021.
 
4. Manifestação da unidade técnica opinando pela

prorrogação contratual  - Evento SEI 1099953
5. Em obediência ao estabelecido através da Portaria

GPRES nº 226/2018 anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Prorrogação Contratual) - 

 
Com vistas a verificação da manutenção das condições de

habilitação, promovemos a juntada das seguintes certidões:
 

1. SICAF - 1109250
2. CADIN - 1109446
3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica ( TCU CNIA CEIS CNEP  ) -

 1109252

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria

para ciência e continuidade da presente renovação contratual.
Paralelamente a SGO para indicar se há previsão

orçamentária para fazer face à prorrogação.
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 21/07/2022, 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
1109504 e o código CRC 172CD42D.

0007085-64.2022.6.02.8000 1109504v1
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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 AGC (c/c para ciência da COFIN)
 
Senhor(a) Gestor(a),
 
Nos autos principais foi juntado o PE 08 (1005134),

emitido com base no despacho (1000374). Note-se que a data
do Contrato nº 21/2021 (0967830) é dia 26/10/21, mas a
assinatura do Exmo. Sr. Presidente data de 28/10/21, vigência
esta apontada no despacho retro e que serviu de base de
cálculo para a emissão da reserva de crédito.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/07/2022, às 15:52, 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
1109541 e o código CRC 04B57599.

0007085-64.2022.6.02.8000 1109541v1
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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.
 
Preliminarmente, à SEIC, para verificação da

vantajosidade da prorrogação contratual pretendida.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/08/2022, 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
1116863 e o código CRC 2130A33E.

0007085-64.2022.6.02.8000 1116863v1

Despacho GSAD 1116863         SEI 0007085-64.2022.6.02.8000 / pg. 20



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

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se renovação do Contrato nº 21/2021,

firmado com a empresa FORTEL FORTALEZA
TELECOMUNICACOES S.A, inscrita no CNPJ nº
06.809.941/0001-57, com vigência até 26/10/2021.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 1116863, para verificação
da vantajosidade da prorrogação contratual pretendida, com
valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
com futura previsão de reajuste, previsto pela Cláusula
Quinta, Paragráfo Sétimo do citado Contrato, com base na
variação percentual acumulada do índice setorial IST dos
últimos 12 meses.

De início, importa registrar que este
Regional possui contratação com objeto similar, Contrato nº
08/2021, firmada para fins de redundância de conexão no
prédio sede do TRE/AL, no valor mensal de R$ 3.480,00 (três
mil quatrocentos e oitenta reais), cuja vantajosidade em sua
prorrogação foi recentemente verificada por esta unidade, por
meio do Despacho SEIC (1105542).

Naquela oportunidade, foi efetuada pesquisa na
plataforma banco de preços, buscando-se propostas
vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias - 1105612, com objeto semelhante, tendo sido
encontrada uma grande variedade nos valores, com valor
médio unitário estimado em R$ 3.478,44 (três mil
quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro
centavos), abaixo:

Empresa Página Valor mensal unitário
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1 1 R$ 4.050,00
2 23 R$ 2.250,00
3 26 R$ 1.722,22
4 30 R$ 5.580,00
5 37 R$ 3.790,00
6 44 R$ 7.016,67

Valor médio R$ 3.478,44
Desta forma, entendemos demonstrada a aferidação

da vantajosidade desta prorrogação, informando que constam
dos autos as seguintes documentações:

- SICAF - 1117371;
- CADIN - 1109446; e
- Consulta TCU - 1109252.
Por oportuno, registramos que a Declação de

Ausência de Prática de Nepotismo já foi solicitada e será
juntada aos autos tão logo seja apresentada pela empresa.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 03/08/2022, às 08:01, 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
1117367 e o código CRC CB9C5347.

0007085-64.2022.6.02.8000 1117367v1
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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: 06.809.941/0001-57 DUNS®: 899595565
Razão Social: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A.
Nome Fantasia: FORTEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: 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 26/12/2022
FGTS 10/08/2022
Trabalhista Validade: 27/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/09/2022
Receita Municipal Validade: 28/09/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

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: 03/08/2022 07:49 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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E-mail - 1117375

Data de Envio: 
  03/08/2022 07:59:03

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

Para:
    licitacoes@wirelink.com.br

Assunto: 
  Reniovação - Contrato TRE/AL nº 21/2021

Mensagem: 
  Prezado(a),

Para fins de formalização da renovação do Contrato nº 21/2021, faz-se necessária a apresentação de
Declaração de Inexistência de Prática de Nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Obs.: Favor encaminhar com cópia para o e-mail lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 993010575

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.

_____, de de 2022.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio).
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Filial: Av. Santos Dumont, 2626, Ed. Plaza Tower - Aldeota, Fortaleza, CE, CEP: 60150-

161.

Site: wirelink.com.br I Fone: (85) 2181.6200 / 3923.0850 CNPJ: 06.809.941/0001-57.

Razão: FORTEL Fortaleza Telecomunicações S.A. – Provedor Licenciado SCM/RES.272.

Sede: Travessa Sargento Portugal, 64 - Aerolândia, Fortaleza-CE, CEP: 60850-520.

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.

FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ nº 06.809.941/0001-57, situada na Travessa Sargento Portugal, 64 -
Aerolândia, Fortaleza/CE - CEP: 60.850-520, Telefone: (85) 2180.7240 / 97601.7926, E-
mail: licitacoes-l@mobwire.com.br, representada por seu sócio, EMERSON SANTOS
CORDEIRO, portador(a) do RG nº. 440920 – SJSP AC e CPF nº. 792.018.902-06,
brasileiro(a), solteiro, com domicílio na Rua Ana Bilhar. n° 44, apt 401 - Meireles, CEP
60160-110, Fortaleza/CE, 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.

Fortaleza, 03, agosto de 2022.

Emerson Santos Cordeiro
CPF: 792.018.902-30

FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 06.809.941/0001-57
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de prorrogação do Contrato nº

21/2021 celebrado entre este Regional e a empresa FORTEL
FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A, que etm por objeto o
fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima
de 500 Mbps para fins de redundância de conexão no prédio sede do
TRE/AL, cujo vencimento dar-se-á no próximo dia 26/10/2022.

 
Por meio do Despacho SEIC 1117367, foi aferida a

vantajosidade da presente prorrogação.
 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para elaboração da minuta
de prorrogação do Contrato nº 21/2021, com consequente remessa à
AJ-DG para a competente análise.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 03/08/2022, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118044 e o código CRC ED4C47D2.

0007085-64.2022.6.02.8000 1118044v1
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PODER JUDICIÁRIO 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021 
Processo nº 0007085-64.2022.6.02.8000 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021 
Processo nº 0007085-64.2022.6.02.8000 

Minuta 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
21/2021, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0004676-
52.2021.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa FORTEL FORTALEZA 
TELECOMUNICACOES S.A. 

 
 
      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, bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa FORTEL FORTALEZA 
TELECOMUNICACOES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 06.809.941/0001-57, situada na Travessa 
Sargento Portugal, 64 - Aerolândia, Fortaleza/CE - CEP: 60.850-520, Telefone: (85) 2180.7240 / 
97601.7926, E-mail: licitacoes@wirelink.com.br, neste ato representada por Emerson Santos 
Cordeiro, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº: 440920 SJSP AC, inscrito no CPF sob o nº 
792.018.902-06, residente e domiciliado na Rua Ana Bilhar, n° 44, apt 401 - Meireles, CEP 60160-
110, Fortaleza/CE, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 21/2021, 
que trata de fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 500 Mbps, por 
12 (doze) meses. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 

O presente termo aditivo tem o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estando 
neste valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor mensal estimado para os serviços contratados é de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor mensal dos serviços será reajustado após a divulgação do IST para 
o período previsto contratualmente, conforme manifestação de vontade da contratada (SEI 
1106691). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

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

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021 
Processo nº 0007085-64.2022.6.02.8000 
 

 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas pelos 
recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
alterações e na Cláusula Onze do Contrato nº 21/2021. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº xxx (evento SEI nº 
xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação de vontade 
da Contratada sob evento SEI nº 1106691. 
  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a 
fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

            
Maceió, xx de xxx de 2022 

 
Pelo TRE/AL: 
 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 
 
Pela Empresa: 
    

Emerson Santos Cordeiro 
Representante da empresa 
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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 AJ-DG,
Para análise da minuta de aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/08/2022, às 17:45, 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
1123157 e o código CRC 92D288F6.

0007085-64.2022.6.02.8000 1123157v1
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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 : 0007085-64.2022.6.02.8000
INTERESSADO : AGC
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 21/2021. ENLACE INTERNET.

 

Parecer nº 1114 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe à análise desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da
minuta (1123156) do primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
21/2021, celebrado com a Empresa FORTEL FORTALEZA
TELECOMUNICACOES S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
09.294.917/0001-10, cujo objeto é a 
com velocidade mínima de 500 Mbps para fins de redundância
disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº
46/2021 (0948756) e seus anexos.

 
O referido termo aditivo visa a prorrogação da

vigência do Contrato nº 21/2021, que tem por objeto o
fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até a divulgação do
IST,  para que seja realizado o reajuste para o período
previsto contratualmente.

 
 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O Contrato nº 21/2021 foi celebrado em

28/10/2021, com vigência de doze meses contados a partir da
data de sua assinatura, com previsão de prorrogação. Não há
aditivos até o momento.

 
Assim, podemos concluir que o referido

instrumento encontra-se vigente.
 
Anote-se, ainda, a juntada das seguintes certidões:
 
1. SICAF (1117371);
2. CADIN (1109446);
3. Certidão Consolidada TCU (1109252);
4. Declaração negativa de prática de nepotismo

(1117688).
 
Consta nos autos manifestação de interesse da

contratada na prorrogação do contrato (1106691).
 
Quanto a reserva de crédito para cobrir a despesa,

a SGO esclarece, no evento SEI n° 1109541, que foi juntado o
PE 08 (1005134), presente nos autos do processo SEI n°
0004676-52.2021.6.02.8000.

 
No evento SEI nº 1109502 consta Lista de

Verificação, preenchida pela gestão contratual,
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conforme previsto na PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso das mesmas nos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (Anexo XV - Alterações
contratuais, envolvendo prorrogações, acréscimos,
supressões, reajustes ou repactuações. Não houve relatos
de irregularidades.  

 
 
3. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO

CONTÍNUO
 
Impende assinalar, inicialmente, que a

possibilidade de prorrogação ora proposta encontra-se
albergada no comando contido no art. 57, II, da Lei nº
8.666/93:  

 
"Art. 57. A duração dos contratos regidos
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:
I – Omissis.
II – à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vista à
obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses.”

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

contratos de prestação de serviços, cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida
pelos particulares, como a execução
contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou
seja, o dispositivo abrange os serviços
destinados a atender necessidades
púbicas permanentes, cujo atendimento
não exaure prestação semelhante no
futuro. Estão abrangidos não apenas os
serviços essenciais, mas também
compreendidas necessidades públicas
permanentes relacionadas com atividades
que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
Lei de Licitações e Contratos. São
Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p.
492/493.
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Tal conclusão guarda consonância com o caso ora
em análise, porquanto patente que os serviços de enlace
dedicado à Internet são executados de forma contínua, sendo
que a necessidade da Administração não se exaure com a
prestação num determinado momento, já que necessita dos
serviços prestados a contento, permanentemente.

 
Dessa forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços citados como de natureza
contínua, passíveis de previsão de prorrogação contratual,
nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que
aferida a vantajosidade para a Administração, o que foi
verificado pela SEIC/COMAP (1117367).

 
4. DA MINUTA
 
A minuta do termo aditivo (1123156), como visto,

encontra amparo nas disposições contidas no inciso II do art.
57 da Lei nº 8.666/93, e na Cláusula Onze do termo
contratual  (0967830).

 
Quanto ao conteúdo da minuta (1123156), vê-se

que guarda consonância com as regras dispostas no art. 55 da
Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto da prorrogação (cláusula primeira), os
valores decorrentes da prorrogação contratual (cláusula
segunda), a dotação orçamentária que garantirá os
pagamentos (cláusula terceira), o fundamento jurídico da
prorrogação (cláusula quarta), a vinculação do termo aditivo
ao ato de autorização da Presidência e à proposta da
contratada (cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta) e,
por fim, as incorporações do termo aditivo ao contrato
principal (cláusula sétima).

 
5. CONCLUSÃO
 
Sugere-se anexar aos autos certidão de

regularidade FGTS, visto que a informação contida no evento
1117371 encontra-se vencida.

 
Pelo exposto, esta AJ-DG aprova, nos termos do

parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, e em face de
sua regularidade jurídica, a minuta 1123156 do primeiro
termo aditivo ao Contrato nº 21/2021, celebrado com a
Empresa FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A.,
inscrita no CNPJ sob o n° 09.294.917/0001-10, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 500
TRE/AL, conforme as disposições deste contrato e do Edital
para a sua prorrogação por 12 (doze) meses.

 
À Secretaria de Administração, para prévio

cumprimento da diligência supra.
 
Após, à superior consideração do Senhor Diretor-

Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
11/08/2022, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/08/2022, 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
1123232 e o código CRC A8D130AF.
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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 agosto de 2022.
 
À AJ-DG, após cumprimento do determinado no

Parecer nº 1114 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (1123232).
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/08/2022, às 17:03, 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
1124069 e o código CRC 31922867.

0007085-64.2022.6.02.8000 1124069v1
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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 agosto de 2022.
Uma vez cumprida a diligência recomendada no

Parecer 1114 (1123232), desta Assessoria Jurídica, conforme
nos faz ver o Despacho SEIC 1124069 e a Certidão 1124068,
direcionem-se os autos à Diretoria-Geral, para continuidade
do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 15/08/2022, às 14:10, 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
1124642 e o código CRC 37E70E13.

0007085-64.2022.6.02.8000 1124642v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Versam os autos sobre a análise da regularidade da

minuta 1123156 do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 21/2021,
celebrado com a
Empresa FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A., inscrita
no CNPJ sob o n° 09.294.917/0001-10, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada para fornecimento de enlace
dedicado à Internet com velocidade mínima de 500 Mbps para fins
de redundância de conexão no prédio sede
do TRE/AL, conforme as disposições deste contrato e do Edital do
Pregão Eletrônico nº 46/2021 (0948756) e seus anexos, para a sua
prorrogação por 12 (doze) meses.

A minuta em tela tem por objeto a prorrogação da
vigência do contrato pelo período de 12 meses.

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica emitiu
o Parecer nº 1114/2022 (1123232), complementado pelo Despacho
AJ-DG 1124642, manifestando-se pela regularidade do feito e
aprovando a minuta elaborada pela SLC. 

Dessa forma, concluo os autos a V. Exa. para a necessária
e competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a prorrogação, na forma da minuta apresentada.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 15/08/2022, às 19:46, 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
1124959 e o código CRC C1FA21E6.
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PROCESSO : 0007085-64.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Autorização. Celebração Primeiro Termo aditivo ao Contrato 21/2021. Enlace dedicado à internet.

 

Decisão nº 3497 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio
do Parecer AJ-DG nº 1114/2022 (1123232), que ratifica, ante a sua
plena regularidade, a minuta do aditamento em tela, AUTORIZO,
com fulcro no art. 57, II da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações
posteriores e na Cláusula Onze do termo contratual, a celebração do
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021, que trata
contratação de empresa especializada para fornecimento de enlace
dedicado à Internet com velocidade mínima de 500 Mbps para fins
de redundância de conexão no prédio sede do TRE/AL, firmado com a
Empresa FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A, inscrita
no CNPJ sob o n° 09.294.917/0001-10.

A minuta do referido aditivo tem por
objeto a prorrogação da vigência da avença supra
mencionada, pelo período de 12 (doze) meses, mantido o valor
em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) até a divulgação do
IST,  para que seja realizado o reajuste para o período previsto
contratualmente.

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração para,
pela unidade competente, efetuar a consolidação do ato minutado
(1123156), posterior subscrição, ciência à empresa e demais medidas
relativas aos atos de gestão contratual.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente   

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/08/2022, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125822 e o código CRC A222361B.
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
À SLC, para consolidar a minuta aprovada e

autorizada.
À COFIN, para emissão da correspondente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2022, às 00:45, 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
1128641 e o código CRC 8E304EEF.

0007085-64.2022.6.02.8000 1128641v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1128641).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/08/2022, às 07:21, 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
1128655 e o código CRC 62BC9DB2.

0007085-64.2022.6.02.8000 1128655v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
À COFIN
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos, através do despacho GSAD

(1128641), para a emissão da competente Nota de Empenho
objeto destes autos. Informamos que procedemos a confecção
do respectivo empenho e anexamos aos autos principais (SEI
0004676-52.2021.6.02.8000).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 19/08/2022, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 19/08/2022, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128862 e o código CRC 7E7C3B33.

0007085-64.2022.6.02.8000 1128862v1
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E-mail - 1128971

Data de Envio: 
  19/08/2022 12:57:14

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacoes@wirelink.com.br

Assunto: 
  Termo Aditivo - TRE/AL (para assinatura)

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Segue, em anexo, o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021, a ser firmado entre o TRE/AL e a a empresa
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A..

Se o representante legal da empresa possuir assinatura digital, solicito que o termo seja assinado desta
forma e encaminhado ao e-mail slc@tre-jus.br.

Se não, solicito que sejam imprimidas e assinadas duas vias e que as mesmas sejam encaminhadas ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL.

Atenciosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.

Anexos:
    Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 21-2021 - prorrogação (FORTEL) - SEI 0007085-64.pdf
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2022.
À GSAD,
Com manifestação da SGO (1128862).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/08/2022, às 15:13, 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
1129785 e o código CRC FEC311A1.

0007085-64.2022.6.02.8000 1129785v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2022.
Acuso ciência do Despacho SGO 1128862 e devolvo

os autos à SLC, nos termos do Despacho GSAD 1128641.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2022, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129825 e o código CRC 3D8BF64C.

0007085-64.2022.6.02.8000 1129825v1
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br>
Para: licitacoes-l@mobwire.com.br
Data: 24/08/2022 10:23 AM
Assunto: Fwd: Termo Aditivo - TRE/AL (para assinatura)

 

From: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br>
 To: licitacoes@wirelink.com.br

 Date: Tue, 23 Aug 2022 14:17:04 -0300
 Subject: Termo Aditivo - TRE/AL (para assinatura)

  
 
Prezado senhor,

 
Segue, em anexo, o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021, a ser firmado entre o TRE/AL e a a empresa FORTEL
FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A..

 
Se o representante legal da empresa possuir assinatura digital, solicito que o termo seja assinado desta forma e
encaminhado ao e-mail slc@tre-jus.br.

 
Se não, solicito que sejam imprimidas e assinadas duas vias e que as mesmas sejam encaminhadas ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL.

 
Atenciosamente,

 
 
Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.

Anexados:
 

Arquivo: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 21-
2021 - prorrogação (FORTEL) - SEI 0007085-
64.pdf

Tamanho:
72k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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PODER JUDICIÁRIO 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021 
Processo nº 0007085-64.2022.6.02.8000 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021 
Processo nº 0007085-64.2022.6.02.8000 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
21/2021, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0004676-
52.2021.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa FORTEL FORTALEZA 
TELECOMUNICACOES S.A. 

 
      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, bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa FORTEL FORTALEZA 
TELECOMUNICACOES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 06.809.941/0001-57, situada na Travessa 
Sargento Portugal, 64 - Aerolândia, Fortaleza/CE - CEP: 60.850-520, Telefone: (85) 2180.7240 / 
97601.7926, E-mail: licitacoes@wirelink.com.br, neste ato representada por Emerson Santos 
Cordeiro, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº: 440920 SJSP AC, inscrito no CPF sob o nº 
792.018.902-06, residente e domiciliado na Rua Ana Bilhar, n° 44, apt 401 - Meireles, CEP 60160-
110, Fortaleza/CE, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 21/2021, 
que trata de fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima de 500 Mbps, por 
12 (doze) meses. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 

O presente termo aditivo tem o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), estando 
neste valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor mensal estimado para os serviços contratados é de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor mensal dos serviços será reajustado após a divulgação do IST para 
o período previsto contratualmente, conforme manifestação de vontade da contratada (SEI 
1106691). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

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

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2021 
Processo nº 0007085-64.2022.6.02.8000 
 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas pelos 
recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e 
alterações e na Cláusula Onze do Contrato nº 21/2021. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº 3497 (evento SEI nº 
1125822), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação de 
vontade da Contratada sob evento SEI nº 1106691. 
  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a 
fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

            
Maceió, 19 de agosto de 2022 

 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 
 
Pela Empresa:    

Emerson Santos Cordeiro 
Representante da empresa 

Termo Aditivo (assinado) (1133681)         SEI 0007085-64.2022.6.02.8000 / pg. 48


	Despacho AGC 1103288
	E-mail SEGI 1106370
	Ofício resposta - interesse prorrogação (1106691)
	Anexo consulta SICAF + FGTS (1109250)
	Anexo consulta consolidada TCU (1109252)
	Certidão CADIN (1109446)
	Lista de Verificação - Anexo XV - Port. 226/2018 AGC 1109502
	Despacho AGC 1109504
	Despacho SGO 1109541
	Despacho GSAD 1116863
	Despacho SEIC 1117367
	Certidão - SICAF atualizada (1117371)
	E-mail SEIC 1117375
	Declaração - Nepotismo (1117688)
	Despacho COMAP 1118044
	Minuta do 1º Aditivo ao Contrato nº 21/2021 (1123156)
	Despacho SLC 1123157
	Parecer 1114 (1123232)
	Certidão - FGTS (1124068)
	Despacho SEIC 1124069
	Despacho AJ-DG 1124642
	Conclusão GDG 1124959
	Decisão 3497 (1125822)
	Despacho GSAD 1128641
	Despacho COFIN 1128655
	Despacho SGO 1128862
	E-mail SLC 1128971
	Despacho COFIN 1129785
	Despacho GSAD 1129825
	E-mail enviado à empresa com aditivo para assinatura (1132517)
	Termo Aditivo (assinado) (1133681)

		2022-08-24T11:09:52-0300
	EMERSON SANTOS CORDEIRO:79201890206
	Eu sou o autor deste documento


		2022-08-24T18:26:30-0300
	OTAVIO LEAO PRAXEDES:3092M145




