
E-mail - 1122014

Data de Envio: 
  09/08/2022 15:27:25

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  CONTRATO 18/2017 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL

Mensagem: 
  Ref. Processo 0008004-53.2022.6.02.8000

Sr.(a) Representante,

Indago, através do presente, se há interesse desta empresa em renovar excepcionalmente o Contrato
TRE/AL nº 18/2017, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de enlace dedicado de
acesso a internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca.
Dado que em setembro próximo o contrato em vigor alcançará a duração de 60 meses, a prorrogação
contratual se dará pelo tempo necessário a conclusão do procedimento administrativo referente a nova
contratação.
Por fim, indago da possibilidade de manutenção dos preços atualmente praticados.

Atenciosamente,

Thaise T Marinho
Assessoria de gestão de Contratos - TRE/AL
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2022.
A COINF/SEGI
 
Assunto: Contrato 18/2017. Prorrogação

Excepcional
 
A unidade de fiscalização técnica para informar se

os serviços objeto do Contrato 18/2017 foram prestados
regularmente e se houve aplicação de sanção a empresa
contratada.

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 09/08/2022, 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
1122096 e o código CRC 3027D875.

0008004-53.2022.6.02.8000 1122096v1
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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.
À AGC
 
Sr. Assessor,
 
Em atenção ao Despacho AGC 1122096, informo

que os serviços objeto do Contrato 18/2017 tem sido
prestados regularmente e que não há, em sede de fiscalização,
registro que sanção aplicada a empresa.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 09/08/2022, 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
1122241 e o código CRC 97DF3BB0.

0008004-53.2022.6.02.8000 1122241v1
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E-mail - 1124923

Data de Envio: 
  15/08/2022 16:17:04

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    vitorio.bezerra@alootelecom.com.br

Assunto: 
  CONTRATO 18/2017 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL

Mensagem: 
  Ref. Processo 0008004-53.2022.6.02.8000

Sr.(a) Representante,

Indago, através do presente, se há interesse desta empresa em renovar excepcionalmente o Contrato
TRE/AL nº 18/2017, que tem por objeto a prestação de serviços de fornecimento de enlace dedicado de
acesso a internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca.
Dado que em setembro próximo o contrato em vigor alcançará a duração de 60 meses, a prorrogação
contratual se dará pelo tempo necessário a conclusão do procedimento administrativo referente a nova
contratação.
Por fim, indago da possibilidade de manutenção dos preços atualmente praticados.

Atenciosamente,

Thaise T Marinho
Assessoria de gestão de Contratos - TRE/AL

Anexos:
    E_mail_1122014.html
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Proposta Comercial 

 
 

 

Maceió/AL, 17 de agosto de 2022. 
 

 
Ao 

PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Att.: Sr. Daniel Macedo 

 
Ref.: Prorrogação em caráter excepcional do Contrato TRE/AL nº 18/2017 

  
 

Prezado(a) Senhor(a), 
 
Com o objetivo de atender a solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – 

TRE/AL, segue, em anexo, a proposta de preços para Prorrogação em caráter excepcional 
com aplicação de reajuste de acordo com Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do Contrato 

nº 18/2017, para fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para a o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, conforme quantidades e especificações descritas nos Anexos I e 
I-A no edital. A presente proposta observará os padrões mínimos de qualidade exigíveis, 

conforme as especificações constantes no Edital e seus anexos, da empresa FSF 
TECNOLOGIA S.A., estabelecida no endereço, Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, 
Maceió-AL, inscrita no CNPJ 05.680.391/0001-56. 

 
Colocamo-nos à disposição de V.S.a. para quaisquer esclarecimentos adicionais, através 

do fone/fax: (082) 2123-3500, e-mail: comercial@alootelecom.com.br.  
 
 

 
 

(Assinado eletronicamente) 
FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 

Diretor Presidente 
 

 
 
 

 
 

 
  

FELIPE 
CALHEIROS 
CANSANCAO:041
63392475

Assinado de forma digital 
por FELIPE CALHEIROS 
CANSANCAO:0416339247
5 
Dados: 2022.08.17 
18:30:56 -03'00'
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PROPOSTA COMERCIAL PARA PRORROGAÇÃO EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL DO CONTRATO TRE/AL Nº 18/2017 

 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
1.1.  Para elaboração dessa proposta de preço foram consideradas as especificações 

contidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos. 
 
1.2.  Informações cadastrais: 

 
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.; 

Nome fantasia: Aloo Telecom; 
CNPJ/MF: 05.680.391/0001-56; 
Inscrição Estadual: 241047889; 

Inscrição Municipal: 900646713; 
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Maceió-AL; 

Telefone/fax: (082) 2123-3500; 
E-mail: comercial@alootelecom.com.br; 
Endereço Eletrônico: www.aloo.com.br.  

 
1.3.  Estão inclusos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, lucro e outros ônus que 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto do Contrato em questão. 

 
2. OBJETO 

 

2.1.  A presente proposta tem por objeto a Prorrogação em caráter excepcional do 
prazo contratual pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para prestação de serviços 

para fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para a o Fórum Eleitoral de 
Arapiraca, conforme quantidades e especificações descritas nos Anexos I e I -A do edital. 
 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

3.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, podendo ser 
prorrogada, através de solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL. 
 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1. A vigência da prorrogação excepcional do contrato será de 12 (doze) meses, 
passando a vigorar a partir da data da assinatura do instrumento contratual, na forma 
disposta no artigo 57, § 4º, da Lei N° 8.666/2021. 

 
5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CIRCUITOS E SERVIÇOS 

 
5.1. Contratação de empresa para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet, 
com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado no prédio sede do Fórum Eleitoral de 
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Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio de Oliveira Lima, nº 147, Bairro Novo 
Horizonte, Arapiraca, Alagoas – CEP 57312-630; 

 
5.2 . A ALOO TELECOM possui autorização da ANATEL para prestação dos serviços 
ofertados na área abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 

 
5.3 . O serviço de comunicação de dados estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
 
5.4 . Operação em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 

 
5.5 . Suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de IPv6; 

 
5.6 . A ALOO TELECOM irá considerar a velocidade apresentada como banda livre 
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do 

modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 
 

5.7 . A ALOO TELECOM fornecerá bloco de no mínimo 6 (seis) endereços IPs válidos, 
contíguos e roteáveis a partir da internet; 
 

5.8 . Os endereços IPs fornecidos serão visíveis a partir da Internet (endereços públicos); 
 
5.9 . A ALOO TELECOM irá fornecer enlace de comunicação terrestre, provido através 

de conexão de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido 
aos requisitos de desempenho; 

 
5.10 . Os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do FEA serão apropriados 
para uso interno, não devendo ser susceptíveis a propagação de fogo; 

 
5.11 . A ALOO TELECOM se obriga a disponibilizar e manter durante toda a prestação 

do serviço, equipamento roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na 
capacidade especificada; 
 

5.12 A responsabilidade de configuração e gerenciamento do equipamento roteador será 
exclusivamente de competência da licitante ALOO TELECOM. A ALOO TELECOM se 

comprometerá a dar suporte para a implantação do serviço, inclusive alocando um técnico 
para definição, configuração, implantação e testes no roteador e no acesso, em conjunto 
com os técnicos do Regional, e para atendimento no local de sua instalação, caso haja a 

necessidade; 
 

5.13 . O roteador possuirá porta padrão Gigabit Ethernet para conexão aos equipamentos 
de rede do TRE/AL. Será configurada no roteador uma comunidade SNMP v1/v2 que 
permita acesso do tipo somente leitura, por parte do Regional, a todos os parâmetros 

disponíveis no roteador; 
 

5.14 . O roteador suportará tráfego com banda completamente ocupada, sem exceder a 
70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado o rompimento deste limiar, a 
ALOO TELECOM irá substituir o roteador por equipamento de maior capacidade de 
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processamento. A ALOO TELECOM fornecerá usuário de leitura de configurações e 
capaz de visualizar parâmetros de uso, como o da CPU; 

 
5.15 . O serviço irá incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, 
compreendendo instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção; 

 
5.16 . 30 (trinta) dias antes do o término de vigência contratual, a ALOO TELECOM irá, 

junto à Gestão Contratual, agendar formalmente o recolhimento de todos os seus 
equipamentos das dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade 
o TRE quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 

 
5.17 . A contratação terá valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 

trafegada; 
 
5.18 . Não existirão filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 

explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
 

5.19 . Eventuais intervenções programadas no serviço por parte da ALOO TELECOM, 
que demandem a indisponibilidade do mesmo, serão previamente agendadas com a 
contratante e realizadas em horários que não impactem o andamento dos trabalhos em 

curso; 
 
5.20 . Abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central de Atendimento 

Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos ou móveis, e também 
de sítio na Internet; 

 
5.20.1 . A Central de Atendimento manterá gravados os atendimentos telefônicos 
por um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE 

poderá requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 
(um) dia útil após a solicitação; 

 
5.20.2 . Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato através de 
telefone móvel diretamente com qualquer representante da ALOO TELECOM. O 

primeiro contato será obrigatoriamente ser realizado junto à Central de 
Atendimento, por meio de ligação gratuita; 

 
5.20.3 . No ato da abertura do chamado técnico será gerado e fornecido o número 
da ocorrência para o devido acompanhamento; 

 
5.20.4 . A LICITANTE deverá informar a URL do site de Internet bem como o 

número telefônico 0800 para fins de verificação de adequação; 
5.21 . O suporte técnico estará disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias 
por semana; 

 
5.22 . O procedimento de abertura de chamados irá cadastrar, no mínimo, as seguintes 

informações: 
 

5.22.1 . Código de identificação da contratante; 

5.22.2 . Código de identificação do circuito afetado; 
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5.22.3 . Descrição do problema observado e; 
5.22.4 . Identificação e contatos do responsável pela abertura do chamado 

(contratante). 
 

5.23 . Cada chamado aberto receberá um código de identificação, que será informado ao 

responsável pela abertura na contratante. Tal código será utilizado futuramente no 
acompanhamento do chamado e, quando for o caso, para efeito da apuração de descontos 

por não cumprimento dos níveis de serviço contratados. 
 
5.24 . O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para o TRE-AL, mesmo quando for 

necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da ALOO TELECOM ou 
qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço; 

 
5.25 . O atendimento obedecerá aos prazos abaixo: 
 

5.25.1 Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há 
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo de Solução Definitiva de 08 (oito) 

horas; 
 
5.25.2 . Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, 

simultânea ou não, no uso dos serviços, estando ainda disponíveis, porém 
apresentando problemas. Prazo de Solução Definitiva de 12 (doze) horas; 
 

5.25.3 . Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para problemas 
que não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços e esclarecimentos 

técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços. Não haverá abertura de 
chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados, domingos e 
feriados. Prazo de Solução Definitiva de 03 (três) dias úteis 

 
5.26 . Caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento dos prazos estimados de 

solução definitiva, em decorrência da abrangência e complexidade do serviço, a ALOO 
TELECOM irá apresentar justificativa e propor novo prazo, submetendo-o à aprovação 
do TRE-AL; 

 
5.27 . Será considerado para efeitos do nível mínimo de serviço exigido, prazo de solução 

definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico efetuada pela 
equipe técnica do TRE-AL à ALOO TELECOM e a efetiva recolocação dos serviços em 
seu pleno estado de funcionamento e aceite pela equipe especializada do TRE-AL; 

 
5.28 . A ALOO TELECOM estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas; 
5.29 . As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em 
função do não cumprimento do Nível Mínimo de Serviço, conforme a severidade 

apresentada: 
5.29.1 . Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
5.29.2. Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 (cinco) dias; 
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5.29.3. Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência,  

conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
5.29.4. Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos 

subitens anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor 
global da contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo 

de 5% da Contratação. 
 

5.30. Após concluído o chamado, a ALOO TELECOM comunicará o fato à equipe 

técnica do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-
AL não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até 

que seja efetivamente solucionado pela ALOO TELECOM. Neste caso, o TRE-AL 
fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto; 
 

5.31.  A ALOO TELECOM irá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de 

seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço; 
 
5.32. O serviço irá possuir índice de disponibilidade mensal (IDM) superior, ou igual, a 

99,4% (noventa e nove vírgulas quatro por cento); 
 
5.33. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual 

de tempo em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. 
 

5.33.1. Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o 
acesso estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas 
indisponibilidades as seguintes situações: 

 
5.33.1.1. Paradas programadas pela ALOO TELECOM e aprovadas pelo 

TRE-AL. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela ALOO 
TELECOM com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência; 
 

5.33.1.2. Paradas internas sob responsabilidade do TRE-AL (sem 
responsabilidade da ALOO TELECOM). 

 
5.34. O índice de indisponibilidade mensal (IDM) será definido conforme descrito 
abaixo: 

5.34.1 . IDM = (Mc - Mi) / Mc * 100 
 

5.34.2 . Mc = Minutos contratados no mês (1440 * qtde. de dias no mês). Mi = 
Minutos de indisponibilidade no mês. 

 

5.35. Será considerada indisponibilidade os minutos em que ocorra a impossibilidade da 
transmissão/recepção de dados entre o roteador instalado no TRE-AL e a Internet; 

 
5.36. A ALOO TELECOM irá garantir latência (o tempo em que um pacote IP leva para 
ir do roteador alocado no Regional para o Backbone de acesso à Internet) menor ou igual 

a 100 ms (cem milissegundos) e perda de pacotes inferior a 1% (um por cento). O valor 
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de referência será o valor médio obtido em uma amostra de 5 (cinco) minutos. Quando a 
utilização do link for inferior a 80%, cada violação destes limiares será considerada 

indisponibilidade de 5 minutos; 
 
5.37. A ALOO TELECOM irá possuir e disponibilizar monitoração em tempo real do 

tráfego da conexão do Regional, e disponibilizar, por meio do seu “Portal de 
Acompanhamento dos Serviços”, informações sobre os serviços prestados; 

 
5.38. Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços, qualquer ferramenta de 
gestão acessível através da Internet por intermédio de um navegador web, com acesso  

restrito através de usuário/senha, e utilizando o protocolo HTTPS ou HTTP; 
 

5.39. As estatísticas de desempenho do acesso à internet serão atualizadas em intervalos 
de no mínimo 5 (cinco) minutos, sendo que a ALOO TELECOM irá manter disponíveis 
no portal por, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 
5.40. A medição de tráfego de acesso em tempo real não poderá causar qualquer 

degradação, deficiência ou interrupção na prestação do serviço contratado; 
 
5.41. Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a ALOO TELECOM irá 

calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso apresente valor inferior ao 
mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de prestação do serviço, conforme 
especificado abaixo: 

 
5.41.1.1 . VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

5.41.1.2 . VD Valor do Desconto; 
5.41.1.3 . VMA Valor Mensal do Acesso; 
5.41.1.4 . IDM Índice de Disponibilidade Mensal; 

 
5.42. Após a ativação do enlace, a equipe técnica do TRE-AL realizará os testes 

necessários para homologação; 
 
5.43. A cobrança dos serviços se iniciará apenas após a efetiva homologação do circuito; 

46. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos valores mensais, de instalação 
(único) e de mudança de endereço do enlace dedicado; 

 
6.  A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA 

SOLUÇÃO, DESCREVENDO: 

 
6.1. Relação dos Equipamentos Ativos 

 
Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o LINK DE ACESSO 
À INTERNET. 

 
a) No Datacenter do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL: 

 
1. Roteador do fabricante RAISECOM no modelo MSG 1200 ou similar. 
 

b) No backbone da ALOO TELECOM: 
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1. Roteador do fabricante JUNIPER no modelo MX5 ou similar; 

2. Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X460-24t ou similar; 
3. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou similar. 

 

Os datasheets dos fabricantes encontram-se anexos a esta proposta. 
 

6.2. Projeto de Encaminhamento e Implantação Inicial do Serviço 

 

 
 

6.3. Os acessos de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e a Sede do TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL, seguirão 

conforme detalhado abaixo no diagrama: 

 

ALOO TELECOM

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

Rede de Acesso

Fibra Óptica 1

TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL – TRE/AL

Rede 

Cliente

CEO

CPE
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7. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 

7.1. Os serviços serão atendidos através da utilização dos seguintes produtos da 

Aloo: 

 

7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO 

 

7.1.1.1. Características 
 
a) O ALOO MAX IP DEDICADO é a solução de Internet Dedicada da ALOO, ou seja, 

a sua Internet Profissional. Com essa solução sua empresa obtém acesso à Internet de 
forma dedicada e a banda (velocidade contratada) é garantida para o cliente. 

 
b) Além disso, sua empresa pode usufruir da mesma velocidade contratada tanto para 
download quanto para upload e de endereços IPs fixos, que possibilitam a 

disponibilização de conteúdo próprio sem necessidade de contratação de serviços de 
hospedagem, bem como o acesso remoto de usuários. 

 
c) Principais Características: 
i. Acesso simétrico: velocidade de download igual a de upload; 

ii. Acesso exclusivo: a velocidade contratada é garantida; 
iii. Disponibiliza 8 endereços de IP fixos para sua empresa ou conforme demanda 
solicitada; 

iv. Supervisão 24x7 dedicada ao seu link. 
 

d) O modelo padrão de conexão para entrega do serviço ALOO MAX IP DEDICADO 
está detalhado na figura abaixo: 
 

Backbone 

IP

NOC

CPE

Empresa

Internet

  
 
e) No roteador de acesso, de propriedade da ALOO TELECOM, sua rede interna (LAN) 

estará conectada à interface LAN deste equipamento. A porta WAN do roteador ao 
equipamento do acesso ALOO MAX IP DEDICADO. 

 
f) Ideal para: 
i. Empresas e Órgãos Públicos que enviem muitos arquivos, pois como a velocidade de 

upload é igual a de download o desempenho ao enviar arquivos é superior; 
ii. Empresas e Órgãos Públicos que disponibilizam conteúdo próprio e precisam de 

endereços válidos na Internet (IPs fixos). 
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7.1.2. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO 

 
7.1.2.1. Características do Gerenciamento Proativo 
 

a) Gerenciamento de todos os circuitos e serviços, independentemente de uma eventual 
subcontratação; 

 
b) Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e serviços, independentemente de 
suas tecnologias; 

 
c) A Aloo é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, 

sistemas e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência; 
 
d) Qualquer inclusão ou alteração de características técnicas dos circuitos na gerência, 

será realizada no prazo do ANO, a partir da implementação da característica técnica ou 
da ativação dos novos circuitos; 

 
e) A Gerência de Rede e Serviços atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas 
na rede e garantindo a qualidade do serviço, realizando abertura, acompanhamento e 

fechamento dos chamados técnicos; 
 
f) A Gerência irá operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano; 

 
g) Caso haja necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a ALOO 

TELECOM formalizará via e-mail, à CONTRATANTE, com no mínimo 5 (cinco) dias 
úteis de antecedência; 
 

h) A indisponibilidade dos dados de gerência será contabilizada como indisponibilidade 
do serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficaram inacessíveis, caso 

isto implique em perda de dados; 
 
i) Os dados ficarão armazenados ao longo de todo o contrato. A disponibilização dos 

dados será realizada on-line, para dados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso 
sob demanda para dados anteriores a esse período; 

 
j) O cliente deve fornecer todas as informações necessárias, como endereço completo, 
telefones e contatos em todas as unidades que farão parte do backbone, e serão 

gerenciadas pela Aloo; 
 

k) Será habilitado o protocolo SNMP nos equipamentos, onde será criada a comunidade 
SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Gerência do Cliente, 
independente do gerenciamento realizado pela Aloo. 

 
7.1.2.2. Chamado Técnico 

 
a) A abertura do chamado será realizada pela equipe de gerência da Aloo, imediatamente 
após a constatação de defeito ou falha em qualquer circuito ou serviço que esteja em 

funcionamento; 
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b) Os circuitos e serviços receberão uma identificação única tanto para o Cliente como 

para a Aloo, que será de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Gerência, e 
será utilizada na abertura do chamado técnico pela Gerência Proativa; 
 

c) As informações de chamados, que serão visualizadas através do Portal, irão conter: 
 

i. Número do Chamado 
ii. Data e Hora da Abertura 
iii. Status (aberto/fechado) 

iv. Localidade 
 

d) As tentativas de contato com os técnicos do Cliente para aberturas de chamados, 
recorrências ou encerramento de chamados, que não tenham tido sucesso por ausência 
dos técnicos, serão registradas no campo “Histórico” do chamado, não resultando em 

penalidades de SLA para a Aloo; 
 

e) Os chamados técnicos só serão encerrados por um técnico do Cliente, em conjunto com 
a Central de Atendimento, que entrará em contato com o Cliente, para encerrar os 
chamados solucionados. Não será admitido o fechamento do chamado técnico por 

técnicos das unidades do Cliente; 
 
f) Os técnicos autorizados para o encerramento dos chamados serão informados pelo 

Cliente, na implantação do serviço. 
 

7.1.2.3. Portal de Gerência 
 
a) A visualização das informações são via WEB; 

 
b) Possibilitará definição de perfis de usuários e senhas para controle de acesso às 

informações de gerência, com conexão segura; 
 
c) Terá uma interface única para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias 

empregadas para a prestação dos serviços; 
 

d) O intervalo de coleta dos dados para exibição das informações serão de 5 minutos; 
 
e) A visualização das informações apresentará todas as funcionalidades listadas nos itens 

abaixo: 
 

i. Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade; 
 
ii. Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualização do status de 

todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compõem a topologia da rede 
(roteadores e circuitos) será definido pelo Cliente; 

 
iii. Visualização da utilização de banda dos circuitos, em tempo real, diário, semanal e 
mensal, com a opção de consulta de dados históricos; 
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iv. Visualização do consumo de CPU e memória dos roteadores com opção de consulta 
de dados históricos; 

 
v. Visualização do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opção de consulta 
de dados históricos; 

 
vi. Indicação de congestionamento nos circuitos, além dos valores de limiares excedidos 

e o enfileiramento e/ou descarte do tráfego nos roteadores; 
 
vii. Visualização dos chamados registrados, abertos e encerrados, dentro do prazo 

contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados. 
 

7.1.2.4. Relatórios 
 
a) O acompanhamento da qualidade dos serviços da rede, acompanhamento dos 

chamados e do SLA estabelecido são feitos através de relatórios disponibilizados pela 
Aloo, no Portal de Gerência, para consulta diária, mensal ou sob demanda; 

 
b) O portal conterá todas as informações necessárias; 
 

c) A Aloo armazena todos os dados e informações coletadas durante a vigência do 
contrato, tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados 
sumarizados para confecção de relatórios, acompanhamento dos chamados, 

acompanhamento da qualidade de serviço, de faturamento, dentre outros. Esses dados 
serão disponibilizados ao Cliente ao final do contrato; 

  
d) Todos os relatórios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informações. 
Os filtros também permitem a seleção de informações a serem impressas de um ou mais 

circuitos ou de toda rede, à critério do Cliente; 
 

e) Todos os relatórios possibilitam a seleção de datas de início e fim do período a que se 
referem os dados a serem exibidos; 
 

f) A solução de gerência permite que todos os relatórios possam ser visualizados, 
armazenados em meio eletrônicos e impressos. É implementada a funcionalidade de 

exportação dos relatórios em formatos compatíveis com MS Office, BR Office e PDF; 
 
g) Os relatórios abaixo são visualizados on-line ou gerados sob demanda: 

 
i. Relatórios de Tráfego: relatórios diários que apresentam o tráfego de todos os circuitos, 

com suas séries históricas, fornecendo subsídios para analisar o desempenho e as 
tendências de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informações da 
banda utilizada e do volume de tráfego; 

 
ii. Relatório de Acompanhamento dos Chamados: relatório diário com todas as 

informações relativas ao chamado como data, hora, identificação do elemento (circuito 
ou equipamento), descrição detalhada do chamado; 
 

iii. Relatórios de Chamados: relatório mensal de chamados abertos e encerrados; 
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iv. Relatórios de Reincidência: relatórios que mostram problemas reincidentes dos 

elementos (circuitos ou equipamentos) da rede; 
 
v. Relatório de Acompanhamento de SLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito 

as ocorrências de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada 
indicador (Parâmetros de Qualidade dos Circuitos e Serviços); 

 
vi. Relatório Específico de SLA: relatório de acompanhamento de cada indicador a ser 
monitorado para o SLA. Estes relatórios serão emitidos mensalmente. 

 
8. PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

 
 

Obs.: Aplicado reajuste de 11,53% com base no IST (Índice de Serviços de 

Telecomunicações) acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 

 

9. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
9.1.  Segue abaixo os dados do profissional com formação superior em uma das 

graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o 
responsável técnico pela execução dos serviços conforme descritos nesta proposta 
comercial: 

 
a) Nome: Sérgio Ferreira de Brito; 

b) Profissão: Engenheiro Eletricista; 
c) CREA/AL: 0205030912; 
d) RG: 1419604 - SSP/AL; 

e) CPF: 020.871.724-20. 
 

10. DADOS BANCÁRIOS 

 
10.1.  Banco do Brasil (001); Agência: 4983-2; Conta: 50728-8. 

 
11. NETWORK OPERATION CENTER – NOC 

LOTE ITEM Descrição Período PREÇO ESTIMADO

1
Prestação de serviço de comunicação de 

dados
Anual 17.188,49R$         

2
Instalação para prestação dos serviços de 

comunicação de dados

Por 

ocorrência
-R$                  

3
Mudança de Endereço dos serviços de 

comunicação de dados

Por 

ocorrência
561,71R$             

17.750,20R$        

1

VALOR GLOBAL ANUAL

Valor Global = R$ 17.750,20 (dezessete mil, setecentos e cinquenta reais e 

vinte centavos)
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noc@alootelecom.com.br  

 
Número principal 24/7 (24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano) 
 

12. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500 

 

Se o escalonamento é necessário para questões técnicas relacionadas a um bilhete de 
problema em que não se consiga resolver no número principal, favor ligar imediatamente 
para ordem listada abaixo: 

 

 
 

13. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM 

 
Seg a sex 08h00 – 18h00: 

www.alootelecom.com.br  
Atendimento Online: 09h00 – 20h00 

 
Mônica Rollim 
Coordenadora BCC/ SAC 

82.2123-3536 
82.99118-0495 
monica.rollim@alootelecom.com.br  

 
Ana Cláudia Lamin 

Gerente de Relacionamento 
82.99122-2107 
ana.lamin@alootelecom.com.br  

 
14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM 

 
Seg a sex 8h00 – 18h00: 
Samara Lima 

Coordenadora Financeira  
82.2123-3514 

samara.lima@alootelecom.com.br      
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Maceió/AL, 17 de agosto de 2022. 

 

 
 

 
(Assinado eletronicamente) 
FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 
Diretor Presidente 

 
 

 

 

FELIPE 
CALHEIROS 
CANSANCAO:04
163392475

Assinado de forma digital 
por FELIPE CALHEIROS 
CANSANCAO:0416339247
5 
Dados: 2022.08.17 
18:31:51 -03'00'
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De: Ana Cláudia Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br>
Para: Thaise Tenório Marinho <thaisemarinho@tre-al.jus.br>
CC: Vitório Bezerra <vitorio.bezerra@alootelecom.com.br>
Data: 18/08/2022 10:19 AM
Assunto: RES: [agc] RES: CONTRATO 18/2017 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL

Prezada Thaise,
Em anexo Proposta Comercial para prorrogação excepcional do Contrato 18/2017.
Quanto ao seu pleito referente a manutenção dos preços atualmente pra�cados, não será possível acatarmos, tendo
em vista o atual cenário econômico que nos trouxe grande impacto financeiro.
 
À disposição!
 

Ana Lamin | Executiva de Negócios
 Mobile: +55 82 99105 0444 / 82 99122 2107 | Phone: +55 0800 725 3505

 Aloo Maceió | R Joaquim Nabuco, 325 – Farol | 57051-410 | Alagoas
 ________

 
De: Thaise Tenório Marinho <thaisemarinho@tre-al.jus.br> 

 Enviada em: terça-feira, 16 de agosto de 2022 11:48
 Para: Ana Cláudia Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br>

 Assunto: Re: [agc] RES: CONTRATO 18/2017 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL
 
Oi Ana Cláudia,
 
Bom dia.
 
Gostaria de esclarecer que não seria uma contratação emergencial (uma nova contratação), mas a prorrogação do
Contrato TRE AL nº 18/2017, dai a necessidade de mantermos os termos do contrato já existente.
 
Quanto ao preço, questiono a viabilidade de manter o preço atualmente cobrado, no caso R$ 1.284,31. A alteração do
preço apenas poderia ser efetivada através de reajuste, nos termos contratuais.
 
Ocorre que o contrato perde a vigência em 08 de setembro e temos um prazo extremamente curto para concluir o
processo.
 
Assim, solicito que a prorrogação seja efetivada com manutenção dos preços atualmente praticados.
 
Atenciosamente,
 
Thaise T Marinho
 
 
 

From: Ana Cláudia Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br>
 To: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>, Vitório Bezerra

<vitorio.bezerra@alootelecom.com.br>
 Cc: Cristino Hermano de Bulhões <cristinobulhoes@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 16 Aug 2022 14:24:14 +0000
 Subject: [agc] RES: CONTRATO 18/2017 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL

  
Prezada Thaise,

 Segue Proposta Comercial para Prorrogação Excepcional do CONTRATO 18/2017.
  

Atenciosamente,
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Ana Lamin | Executiva de Negócios
Mobile: +55 82 99105 0444 / 82 99122 2107 | Phone: +55 0800 725 3505
Aloo Maceió | R Joaquim Nabuco, 325 - Farol | 57051-410 | Alagoas
________
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 15 de agosto de 2022 16:17
Para: Ana Cláudia Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br>; Vitório Bezerra
<vitorio.bezerra@alootelecom.com.br>
Assunto: CONTRATO 18/2017 - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL
 
Ref. Processo 0008004-53.2022.6.02.8000
 
 
Sr.(a) Representante,
 
Indago, através do presente, se há interesse desta empresa em renovar excepcionalmente
o Contrato TRE/AL nº 18/2017, que tem por objeto a prestação de serviços de
fornecimento de enlace dedicado de acesso a internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca.
Dado que em setembro próximo o contrato em vigor alcançará a duração de  60 meses, a
prorrogação contratual  se dará pelo tempo necessário a conclusão do procedimento
administrativo referente a nova contratação.
Por fim, indago da possibilidade de manutenção dos preços atualmente praticados.
 
Atenciosamente,
 
Thaise T Marinho
Assessoria de gestão de Contratos - TRE/AL
 

Anexados:

Arquivo: PC_Prorrogação
nº18_2017_2022 V4-Assinado.pdf

Tamanho:
545k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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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: 05.680.391/0001-56 DUNS®: 678405857
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia: ALOO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2022
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/01/2023
FGTS 31/08/2022
Trabalhista Validade: 01/02/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/09/2022
Receita Municipal Validade: 20/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 18/08/2022 10:34 de
CPF: 045.641.144-50      Nome: THAISE TENORIO MARINHO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 18/08/2022 10:39:48 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A. 
CNPJ: 05.680.391/0001-56 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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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07601613488Usuário:

09/08/2022 16:46:38Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente05680391000
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 0008004-53.2022.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:   FSF Tecnologia S.A. / Aloo Telecom  

 Procedimento Administrativo: 

 

 Contrato: 18/2017 (0291727).

 

Objeto: Prestação dos serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso a internet
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca

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  PA SEI 0001338-

12.2017.6.02.8000

2 Contrato original assinado pelas partes? X  18/2017
(0291727).

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? X  

18/2017
(0291727).

→ 1º Termo Aditivo
(0431321).

→ 2º  Termo
Aditivo (0595161)

→ 3º  Termo
Aditivo (0741892)

→ 4º Termo Aditivo
(0922242)
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4 Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes?   X  

1º Termo Aditivo -
 0431327;

2º Termo
Aditivo: 0595175

3º Termo
Aditivo: 0743050 

4ºTermo
Aditivo: 0923083

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

  X  
 08/09/2022,
conforme 4º
Termo Aditivo

 

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   1127702

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   1127696

 

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 1127707

 

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   1127707

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal    SICAF
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4.2Fazenda Pública Estadual   SICAF

4.3Fazenda Pública Municipal   SICAF

4.4INSS   SICAF

4.5FGTS   SICAF

4.6Justiça do Trabalho   SICAF

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não
renováveis?   Não aplicável

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?   Não aplicável

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   1127696

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 Sexto
do Contrato nº
18/2017

 

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

X  
 Índice: IST (Índice
de Serviços de
Telecomunicações)

5
O reajuste pleiteado observa a periodicidade anual, a partir
da data limite para
apresentação da proposta ou do último reajuste?

 X  Ultimo reajuste: 2º
Termo Aditivo
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Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 18/08/2022, às 12:17, 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
1127706 e o código CRC C2AF5BDE.

0008004-53.2022.6.02.8000 1127706v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
A SAD
 
Assunto: Contrato 18/2017. Prorrogação

Excepcional.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de processo aberto para prorrogação

excepcional do Contrato nº 18/2017, que tem por objeto a
prestação dos serviços de fornecimento de enlace dedicado de
acesso a internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, cujo
vencimento dar-se-á no próximo dia 08/09/2022.

 
O contrato completa 60 meses em seu vencimento,

ocorre que não foi aberto processo administrativo para nova
contratação dos serviços em tela.

 
Com vistas a instruir o feito, apresento as

informações que seguem:
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA

CONTINUADA
 
O serviço possui natureza continuada, decorrente

de necessidade permanente deste órgão público e
sua interrupção pode comprometer o funcionamento do
Fórum Eleitoral de Arapiraca.
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A esse respeito, ver despacho COINF 1121850:
Em atenção ao Despacho AGC  1121689,
cumpre-me observar que o serviço objeto do
Contrato é atualmente responsável pela
conectividade do Fórum Eleitoral de Arapiraca
e indispensável ao funcionamento daquela
unidade.
Cediço que esta Justiça Especializada tem
toda a prestação de serviços ao eleitor e para o
processamento das Eleições em caráter
informatizado, ou seja, há clara e inafastável
depedência de serviços de conectividade como
o em tela e decorrente  interesse na
continuidade da prestação de serviços.

 
INTERESSE NA PRORROGAÇÃO 
 
Manifestação da unidade técnica informando

interesse na continuidade da prestação dos serviços -
 1121850

A empresa apresenta manifestação de interesse na
renovação contratual, e em praticar reajuste conforme
previsto no Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do Contrato
18/2017, com base na variação percentual acumulada do
índice setorial IST dos últimos 12 meses - 11,53%. - ver
proposta 1127696

 
REAJUSTE
 
Os valores atualmente contratados são os que

seguem (conforme 4º Termo Aditivo 0922242):
 
a) valor mensal: R$ 1.284,31 (um mil duzentos e

oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) 
b) valor da instalação/mudança de endereço : R$

503,65 (quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos) ; 
c) valor global: R$ 15.915,37 (quinze mil

novecentos e quinze reais e trinta e sete centavos), incluídas
Despacho AGC 1127707         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 31



duas instalações em novo endereço, se necessário;
 
Pela proposta apresentada, os valores passariam

aos seguintes:
 
a)  valor mensal: R$ 1.432,37
b) valor da instalação/mudança de endereço : R$

561,71 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um
centavos) ; 

c) valor global: R$ 18.311,86 (dezoito mil trezentos
e onze reais e oitenta e seis centavos), incluídas duas
instalações em novo endereço, se necessário

 
Assim estabelece a Cláusula Quinta, Paragráfo

Sexto do Contrato nº 18/2017:
PARÁGRAFO SEXTO - 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, 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).
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Pela fórmula prevista, teríamos: 
 
IMR =  valor do IST número índice junho

2022: 315,673
IMM = valor do IST número índice julho

2021: 283,042
IMR/IMM = 1,11
PR (Preço Reajustado)  = PA (Preço Atual)  x

1,1152
 
Seguindo esta fórmula, esta gestão aponta os

seguintes preços reajustados, que coincidem com os
apontados pela contratada:

 

Valor mensal R$1.432,37
Valor da instalação R$ 561,71
Valor Global R$ 18.311,86

 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 
Durante a vigência do contrato os serviços foram

prestados regularmente, sem registros de sanções aplicadas a
empresa (Despacho COINF 1122241) .

A contratada não foi penalizada nas sanções de
declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou
impedimento de licitar e contratar com poder público

 
HABILITAÇÃO
 
A contratada mantém as condições iniciais de

habilitação conforme certidões que seguem:
SICAF - 1127702
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica ( TCU

CNIA CEIS CNEP  ) - 1127704
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CADIN - 1127705
 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa

Senhoria para ciência e continuidade da presente prorrogação
excepcional.

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 18/08/2022, às 12:00, 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
1127707 e o código CRC 3C99531A.

0008004-53.2022.6.02.8000 1127707v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 218(RO 1081).

Observação:

R$ 5.347,51 (9/9 A 31/12/22) + R$ 561,71 (VALOR DE 1 MUDANÇA) = R$ 5.909,22.

MENSAL PRORROG INÍCIO
inclusive FIM Quant Dias Valor Unitário dia Total

 R$                                                    
1.432,37 9/9/2022 31/12/2022 112  R$                       

47,75
 R$                                            
5.347,51

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 18/08/2022, 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
1127808 e o código CRC 0213B143.
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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 agosto de 2022.
Em atenção ao Despacho AGC 1127707, remeto os

presnetes autos:
a) à SPPAC, para aferir a conformidade dos valores

levantados pela Unidade Gestora;
b) à SEIC, para aferir a compatibilidade do preço

praticado no atual contrato, para efeito de se comprovar a
vantajosidade na manutenção da avença; e 

c) à SLC, para elaborar a minuta contratual,
considerando se tratar de hipótese de prorrogação
excepcional, a se proceder com fundamento no § 4º do art. 57,
da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2022, às 00:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1128639 e o código CRC 2ACAD8B1.

0008004-53.2022.6.02.8000 1128639v1
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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 agosto de 2022.
à SAD, informando-se, a teor da solicitação

constante do evento 1128639 e considerando-se os dados
apresentados no Despacho AGC, evento 1127707, que os
valores e índices de reajustes apurados, a serem praticados a
partir da prorrogação contratual pretendida, se ajustada,
estão em conformidade com o previsão contratual, em
especial com base na Cláusula Quinta, Parágrafo Sexto do
Contrato nº 18/2018 (0291727).

Restrito aos cálculos e verificação de índice e
valores, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, para
demais providêncais de sua competência.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 19/08/2022, às 09:34, 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
1128730 e o código CRC 0B3B6DCE.

0008004-53.2022.6.02.8000 1128730v1
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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 agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de renovação do Contrato nº 18/2022, que

tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento de
enlace dedicado de acesso a internet para o Fórum Eleitoral
de Arapiraca, na forma exposta pela gestão contratual -
Despacho AGC (1127707).

Os autos foram remetidos pelo Senhor Secretário
de Administração (Despacho GSAD - 1128639) para aferição
da compatibilidade do preço praticado no atual contrato, para
efeito de se comprovar a vantajosidade na manutenção da
avença.

Para tanto, buscamos na plataforma Banco de
Preços propostas vencedoras de licitação de objetos
semelhantes, resultando nos valores médios abaixo, conforme
documentações constantes dos eventos 1129074 e 1129076,
que demonstram a vantajosidade na prorrogação pretendida.

 
Instalação

 
Empresa 1 R$ 450,00
Empresa 2 R$ 1.000,00
Empresa 3 R$ 989,00

Valor médio R$ 813,00
 

Assinatura mensal
 

Empresa 1 R$ 1.375,00
Empresa 2 R$ 1.517,00
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Empresa 3 R$ 1.546,96
Empresa 4 R$ 1.665,00

Valor médio R$ 1.525,99
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/08/2022, às 14:06, 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
1129022 e o código CRC CB74C7F1.

0008004-53.2022.6.02.8000 1129022v1
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Telefone 98 3190-6111 / WhatsApp 98 99231-0202 
E-mail: contato@bital.com.br / CNPJ: 19.196.825/0001-51 
Endereço: Rua dos Azulões, Edifício Office Tower, Sala 1218  
Jardim Renascença, São Luís - MA, 65075-060 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO 
SEÇÃO DE ANÁLISE E LICITAÇÕES 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 18/2021 
PROCESSO SEI Nº 0005415-29.2021.6.27.8000 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: BITAL - Araújo e Almeida Serviços LTDA, estabelecida na Rua dos 

Azulões, 1 Edif. OFFICE TOWER; Sala 1219, Coluna n°19, bairro Jardim Renascença, na cidade de 
São Luís, Estado do Maranhão, CNPJ nº 19.196.825/0001-51, telefone (98) 3190.6111, e-mail: 
marcos@bital.com.br 
 
 
OBJETO: Fornecimento de circuitos dedicados de Internet de 100 Mbps por meio de infraestrutura 
de fibra óptica, com proteção anti-DDoS para interligação das redes locais de comunicação de dados 
do edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e o Fórum Eleitoral deste Tribunal, 
localizados na capital do Estado. 

 

 

 
ITEM 1 
VALOR UNITARIO LINK: R$ 1.375,00 (Mil trezentos e setenta e cnco reais) 
VALOR  ANUAL: R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais)  

 

 

Por se tratar de uma solução de redundância os serviços dos itens 1 e 2 deverão ser 
prestados por operadoras distintas, não podendo haver qualquer tipo de dependência 
entre as mesmas para prover o acesso à Internet. 
  

LOCAIS DE INSTALAÇÃO: Av. Daniel de La Touche, nº 2800, Cohama, São Luís - MA, CEP: 65.074-115. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura da Sessão Pública; 

PRAZO CONTRATUAL: 12 MESES.  

PRAZO DE INSTALAÇÃO: 30 dias corridos a partir da emissão da ordem de serviço. 
 
 

CARACTERSTICAS TÉCNICAS: 

✓ A capacidade dos circuitos será de  100 Mbps (megabits por segundo). 

✓ Os serviços possuem garantia de pelo menos 95% da banda Bital para upload e download. 

✓ O link será terrestre, implementado por fibra óptica. 

✓ A velocidade dos enlaces será simétrica, ou seja, mesma velocidade de entrada e saída. 

✓ O canal será entregue e mantido sem nenhum mecanismo de restrição a qualquer volume de tráfego. 

✓ A largura de banda sempre estará disponível na totalidade do fluxo contratado. 

Item BENS / SEVIÇOS Quant. Meses Valor Mensal Valor Anual

1
 Link de acesso dedicado à Internet com capacidade de 100 

Mbps por meio de infraestrutura de fibra óptica e com 

proteção anti-DDoS

12 (doze) meses R$ 1.375,00 R$ 16.500,00

R$ 1.375,00 R$ 16.500,00TOTAL GERAL
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Telefone 98 3190-6111 / WhatsApp 98 99231-0202 
E-mail: contato@bital.com.br / CNPJ: 19.196.825/0001-51 
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✓ O acesso será provido em regime integral (24x7) com a velocidade e a taxa de disponibilidade Bitals, sem 

interrupção da comunicação ou redução de velocidades por qualquer motivo, a não ser manutenções 

programadas e autorizadas pelo Tribunal. 

✓ A Bital fornecera toda a infraestrutura necessária para disponibilizar os serviços IP para acesso à Internet global 

de forma exclusiva (não compartilhada), com os circuitos de acesso com a mesma capacidade de tráfego nos 

dois sentidos. 

✓ A Bital possui 1 POP (Point of Presence) próprio no Estado do Maranhão. 

✓ O backbone possui, pelo, 3 pontos de troca de tráfego com provedores que possuam Sistemas Autônomos (AS – 

Autononomous Systems) independentes, sendo que cada um deverá ter, no mínimo, velocidade de 1 Gbps. Um 

desses pontos de troca será com 1 provedor internacional. 

✓ A Bital fornecera endereço IP válido classe C para o estabelecimento da conexão. 

✓ O serviço será instalado, configurado, ativado, testado e entregue em pleno funcionamento pela Bital, sem ônus 

para o T.R.E.. 

✓ A Bital realizará a instalação de todos os equipamentos necessários para o funcionamento dos links contratados.  

✓ O acesso será fornecido no Fórum do TRE-MA, sendo todos os elementos necessários de responsabilidade da 

Bital, tais como, roteadores, modems, conversores, bandejas e parafusos para rack, alimentadores DC, cabos ou 

outros correlatos bem como toda a infraestrutura para instalação de equipamentos de transmissão necessárias à 

prestação dos serviços e à integração com o ambiente operacional do local de instalação. 

✓ É facultado ao licitante agendar visita técnica ao local de instalação para conhecer o ambiente onde serão 

instalados os equipamentos. A visita será agendada pelo email sered@tre-ma.jus.br com antecedência mínima de 

2 dias úteis. 

✓ Os equipamentos fornecidos pela Bital serão ser dimensionados de forma a garantir o desempenho e os níveis de 

serviço requeridos para o tráfego da Internet. 

✓ A conexão ao switch do Tribunal será feita através de porta UTP de 1Gbps. 

✓ Os equipamentos serão fornecidos, configurados e instalados com todos os acessórios necessários. 

✓ A Bital vai manter sistemas operacionais e firmwares atualizados. 

✓ É responsabilidade da Bital informar ao TRE as versões de sistemas operacionais, softwares e firmwares e 

fornecer manuais, quando solicitado. 

✓ A Bital fornecera ao TRE as senhas de acesso do modo leitura, via portas de console e remota, para cada um dos 

equipamentos instalados nas dependências deste, com privilégios de leitura. 

✓ Será fornecido acesso de leitura às estatísticas de SNMP (comunidade de leitura). 

✓ Será permitido o acesso ICMP para o primeiro roteador da Bital após o CPE instalado no Tribunal para fins de 

monitoramento e comutação automática de circuitos em caso de indisponibilidade. 

✓ Os links possuem proteção de segurança Anti-DDOS. 

✓ A solução deve possuir capacidade de criar e analisar a reputação de endereços IP, possuindo base de 

informações própria, gerada durante a filtragem de ataques, e interligada com os principais centros mundiais de 

avaliação de reputação de endereços IP. 

✓ A solução suportará a mitigação automática de ataques, utilizando múltiplas técnicas como White Lists, Black 

Lists, limitação de taxa, técnicas desafio-resposta, descarte de pacotes malformados, técnicas de mitigação de 

ataques aos protocolos HTTPe DNS, bloqueio por localização geográfica de endereços IP, dentre outras. 

✓ A solução implementará mecanismos capazes de detectar e mitigar todos e quaisquer ataques que façam o uso 

não autorizado de recursos de rede, tanto para IPv4 como para IPv6, incluindo, mas não se restringindo aos 

seguintes: 

o Ataques de inundação (Bandwidth Flood), incluindo Flood de UDP e ICMP; 

o Ataques à pilha TCP, incluindo mal-uso das Flags TCP, ataques de RST e FIN, SYN Flood e TCP Idle 

Resets; 

o Ataques que utilizam Fragmentação de pacotes, incluindo pacotes IP, TCP e UDP; 

o Ataques de Botnets, Worms e ataques que utilizam falsificação de endereços IP origem (IP Spoofing); 

o Ataques à camada de aplicação, incluindo protocolos HTTP e DNS, a solução deve manter uma lista 

dinâmica de endereços IP bloqueados, retirando dessa lista os endereços que não enviarem mais 

requisições maliciosas após um período de tempo considerado seguro pela BITAL. 

✓ A Bital possui um centro de operação de redes com capacidade de mitigação de ataques de 10 Gbps. 

✓ Caso o volume de tráfego do ataque ultrapasse as capacidades de mitigação especificadas ou sature as conexões, 

serão tomadas contramedidas tais como aquelas que permitam o bloqueio seletivo por blocos de IP de origem no 

AS pelo qual o ataque esteja ocorrendo, utilizando técnicas como Remote Triggered Black Hole. 

✓ As soluções de detecção e mitigação possuem serviço de atualização de assinaturas de ataques. 
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✓ A BITAL disponibilizara um Centro Operacional de Segurança (ou SOC – Security Operations Center) no 

Brasil, com equipe especializada em monitoramento, detecção e mitigação de ataques, com opção de 

atendimento através de telefone, correio eletrônico, em idioma português brasileiro, durante as 24 (vinte e 

quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual. 

✓ A mitigação de ataques será baseada em arquitetura na qual há o desvio de tráfego suspeito comandado pelo 

equipamento de monitoramento, por meio de alterações do plano de roteamento. 

✓ Em momentos de ataques DOS e DDOS, todo tráfego limpo será reinjetado na infraestrutura da T.R.E. através 

de tuneis GRE (Generic Routing Encapsulation), configurado entre a plataforma de DOS e DDOS da Bital e o 

CPE do T.R.E.. 

✓ As funcionalidades de monitoramento, detecção e mitigação de ataques serão mantidas em operação ininterrupta 

durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia, nos 7 (sete) dias da semana, no período de vigência contratual. 

✓ Em nenhum caso será aceito bloqueio de ataques de DOS e DDOS por ACLs em roteadores de bordas da Bital. 

✓ A mitigação de ataques deve iniciar em prazo de até 15 minutos após sua detecção. 
 

Nos preços ofertados já estão inclusos inclusas todas as despesas que resultem no custo 
das aquisições, tais como impostos, taxas, transportes, materiais utilizados, seguros, 
encargos fiscais e todos os ônus diretos e quaisquer outras despesas, que incidirem na 
aquisição e/ou prestação de serviços. 
 

RESPONSÁVEL PELO CONTRATO: FELIPE FERNANDO MEIRELES ARAUJO DE ARAUJO, 

felipe@bitaltelecom.com.br ;Tel.: (98) 9 9187-2664, RG: 118.777.999.4; CPF 011.795.883-20; Diretor 
Operacional. 
 

DADOS BANCARIOS: Banco BRADESCO, ARAUJO E ALMEIDA SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 
19.196.825./0001-51; AGC: 1165; Conta: 0003774-5 

 

Concordamos com as disposições do instrumento convocatório sob referência e seus anexos, 
comprometendo-nos a garantir o prazo de validade dos preços e condições da presente proposta por 90 
(noventa) dias corridos, contados a partir da data de apresentação da proposta, e asseguramos ter 
conhecimento da legislação pertinente ao fornecimento dos referidos materiais, bem como declaramos que na 
proposta já se encontram todos os impostos, taxas e adicionais, encargos trabalhistas e previdenciário, 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas om a 
execução do objeto da presente licitação 

São Luis, 24 de setembro de 2021. 

 

_______________________________________ 
BITAL - Araújo e Almeida Serviços LTDA 

CNPJ nº 19.196.825/0001-51 
FELIPE FERNANDO MEIRELES ARAUJO DE ARAUJO  

DIRETOR OPERACIONAL 

Felipe@bital.com.br- Tel: 98 9187-2664 

RG: 11.877.799-94  - CPF: 011.795.883-20 

ARAUJO E ALMEIDA SERVICOS 
LTDA:19196825000151

Assinado de forma digital por ARAUJO E 
ALMEIDA SERVICOS LTDA:19196825000151
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/
/
/

/

��
������_��	�̀ ���
�����������
����
	
�_���a��	�
�

HAbA5cd;e3f/I5Agh:/C9Ai5jde;:/dk/66PQ?6??/

I5:;All:/<4medeli53ien:f/6??Q?6??�
<oA5i253/43/,Allh:/Ipo9e;3f/>PQ67Q?6??q/rl/>OfN6/s:53l.//
/
/
I5At34:l/,Ads:5Alq/3/Cmu5Al3/0JE0v/wC-/8H<,EJ/-CJC0Ĝ xwE0<yzG/J-D</̂Cq/edl;5ei3//d://
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO ELETRÔNICO 

NÚMERO: 

01/2021 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTITATIVO PREÇO 
MENSAL 

PREÇO 
ANUAL 

01 LINK DE ACESSO CORPORATIVO A INTERNET 
em fibra ótica, dedicado, com velocidade de 
acesso de 100 Mbps, incluindo solução de 
gerência, monitoramento, segurança e IP Fixo. 

 

01 1.546,96 18.563,52 

 
Validade da Proposta: 60 dias a contar de sua apresentação. 

 
 
 

Salvador, 24 de novembro de 2021. 
 

________________________________________ 
SPEEDZONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 

CNPJ 96.842.547/0001-03 
ALLAN LEMOS 

ALLAN NOGUEIRA 
LEMOS:79427642572

Assinado de forma digital por 
ALLAN NOGUEIRA 
LEMOS:79427642572 
Dados: 2021.11.24 12:11:38 -03'00'
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Rua dos Expedicionários 238 Sala 01 – Centro – Pariquera-Açu – Cep 11930-000 – Tel. +55 (13) 3856-4311 

Mendex Networks Telecomunicações Ltda. 
 

 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 
(Processo Licitatório n° 001/2022) 
 
  Razão Social: MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP 
  Rua dos Expedicionários, n° 238, Sl 01 , Centro, Pariquera-Açu/SP – 11930-000 
  Telefax: (13) 3856-4311                                                                                                                                                                                             
  CNPJ (MF) : 08.219.232/0001-47  I.E: 510.059.768.119 I.M: 3.529  e-mail: contato@mendex.com.br 
  Banco Caixa – Agencia : 1222 OP: 0003 Conta Corrente: 00000835-9  
  Representante: Rodrigo Claudionor Mendes, Solteiro, Sócio-Diretor, RG 32.561.420-9 CPF: 290.962.338-67 
 
OBJETO: Contratação de serviços de acesso à internet, por meio de link dedicado principal e redundante, visando 
atender as necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí – CRM-PI, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e em seus anexos. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD Valor Mensal Valor TOTAL 
2 Link dedicado de acesso à Internet – 100 Mbps 

Redundante para a SEDE do CRM-PI. 
Mês 12 R$1.665,00 R$19.980,00 

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 
. 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. 
. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme edital. 
- Declara que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço. 
- Declara que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação 
- Declaramos que responderemos, mesmo após a execução, pela detecção ou descobrimento de falhas/defeitos 
ocultos, que tornem os resultados invalidados a sua readequação. 
- 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 que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços 
ofertados estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: os custos  
com  seus  profissionais  envolvidos  na  execução  do  objeto  da  licitação;  tributos;  emolumentos; contribuições 
sociais, fiscais e para fiscais; fretes para entrega de quaisquer materiais; seguros; encargos sociais e trabalhistas; 
equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço  ofertado  corresponder,  
rigorosamente,  às  especificações  do  objeto  licitado,  não  cabendo  quaisquer reivindicações devidas a erros 
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente.  
- Declaro que optei por não realizar vistoria dos locais para a execução do objeto do pregão e declaro que tenho 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assumo total 
responsabilidade por este fato e que não utilizarei deste para quaisquer questionamentos futuros que possam 
ensejar avenças técnicas ou financeiras. 
- Declaramos, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e que cumpre plenamente 
todos os requisitos de habilitação exigidos no edital do presente processo licitatório, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, ainda, que inexiste a participação de empregado ou 
dirigente de quaisquer entidades operacionalmente vinculadas ao órgão, bem como de ex-empregado ou ex-
dirigente de quaisquer entidades ao mesmo operacionalmente vinculadas, estes até 180 (cento e oitenta) dias da 
data de respectiva rescisão do contrato de trabalho, seja em sua composição societária, seja como seu prestador 
de serviço, formalizado ou não. 
- Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Empresa de Pequeno Porte nos 
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Mendex Networks Telecomunicações Ltda. 
 

termos da legislação vigente, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se 
enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006 e suas alterações conforme Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 
- Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que 
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.  
- Para atendimento de suporte e abertura dos chamados técnicos 0800 1 636339 e suporte@mendex.com.br 
Website do portal de gerenciamento www.mendex.com.br em Central do Assinante. 
- Declaramos que temos ciência dos requisitos e exigências descritos no Termo de Referência, em anexo ao 
presente edital, e que atende a todos os itens especificados no edital;  
- Declaramos que a mesma possui uma Central de atendimento telefônico com funcionamento em regime de 24 
horas por dia, 7 dias por semana nos 365 dias do ano, e que possui equipe qualificada disponível para atendimento 
no período informado para todos os itens deste edital; 
"DECLARO QUE O SERVIÇO OFERTADO ATENDE, NA ÍNTEGRA, ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA DO EDITAL”. 
 
 

Pariquera-Açu/SP, 24 de março de 2022 

 
______________________________________________ 
MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP 

Rodrigo Claudionor Mendes 
Sócio – administrador RG nº 32.561.420-9 

 

08.219.232/0001-47
Rua dos Expedicionários, n°238, SL 01

Pariquera-Açu/SP 11930-000

Telecom
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FILIAL: Av. Santos Dumont, 2626, Ed. Plaza Tower, Aldeota, Fortaleza, CE, CEP: 60150-161.
SITE: wirelink.com.br
FONE: (85) 2181.6200 / 3923.0850
CNPJ: 06.809.941/0001-57
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A. – Provedor Licenciado SCM/RES.272
SEDE: Tv. Sargento Portugal, 64 – Aerolândia – Fortaleza/Ce

1

PROPOSTA DE PREÇO

Pregão Eletrônico n° 32/2021

IDENTIFICAÇÃO
Razão Social: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A. CNPJ: 06.809.941/0001-57
Endereço: Tv. Sargento Portugal ,64 - Aerolândia - Fortaleza UF: CE CEP: 60850-520
E-mail: licitacoes@wirelink.com.br Telefone: (85) 2180 7240

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE ÚNICO

ITEM UNIDADE DESCRIÇÃO QTDE VALOR
MENSAL (R$)

VALOR
ANUAL (R$)

1 Mês

Serviço IP para acesso à
internet através de Link
dedicado para atender
o Tribunal Regional

Eleitoral do Estado do
Pará, com velocidade

de 200 (duzentos) Mbps

12 R$ 2.100,00 R$ 25.200,00

2 Und.
Serviço de

Instalação/Configuração
de link IP internet

1 R$ 989,00

VALOR GLOBAL ANUAL DO LOTE R$ 26.189,00
Endereço de instalação: Data Center Principal do TRE - PA, localizado na Rua João Diogo, N° 288, bairro
Campina - Belém /PA CEP 66015-902.

Valor Global Anual do Lote: R$ 26.189,00 (Vinte e seis mil, cento e oitenta e nove reais).

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.

Prazo de validade da proposta: mínimo 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo do Edital.

RELAÇÃO DE CONTATOS PARA O SERVIÇO DE SUPORTE REMOTO
Telefone: (85) 2181.6299
Whatsapp: 0800.8830662
Email: atendimentosuporte@wirelink.com.br
Portal: https://portal.wirelink.com.br/

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0919 OP: 003
Conta corrente: 3386-4
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FILIAL: Av. Santos Dumont, 2626, Ed. Plaza Tower, Aldeota, Fortaleza, CE, CEP: 60150-161.
SITE: wirelink.com.br
FONE: (85) 2181.6200 / 3923.0850
CNPJ: 06.809.941/0001-57
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A. – Provedor Licenciado SCM/RES.272
SEDE: Tv. Sargento Portugal, 64 – Aerolândia – Fortaleza/Ce

2

DADOS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Adriano Câmara Marques
Endereço: Rua Bento Albuquerque, 1159, Bairro Cocó
Cidade: Fortaleza UF: Ceará CEP: 60192-055
CPF: 390.013.183-04
Cargo/Função: Diretor Presidente
RG: 27.777
Órgão Expedidor: CREA/CE
Naturalidade: Fortaleza
Nacionalidade: Brasileiro

Nome: Lívio César Leitão de Oliveira
Endereço: Rua Caio Cid, 262, Ap. 403, Engenheiro Luciano Cavalcante
Cidade: Fortaleza UF: Ceará CEP: 60811-150
CPF: 613.435.103-25
Cargo/Função: Diretor
RG: 93002482665
Órgão Expedidor: SSP/CE
Naturalidade: Fortaleza
Nacionalidade: Brasileiro

PROPOSTA TÉCNICA

O serviço trata do fornecimento de link de Internet, localizado na sede do TRE/PA, com capacidade de
200Mb, full-duplex. A contratada irá instalar um CPE, na estrutura da contratante, a fim de possibilitar o
gerenciamento, monitoramento do circuito e estabelecimento de sessão BGP à critério da contratante.
O objeto contempla também o fornecimento de um bloco /27 para a contratante.

A figura 1, ilustra os serviços fornecidos pela a contratante, e a tabela 1 o modelo do CPE a ser usado.

Figura 1.
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FILIAL: Av. Santos Dumont, 2626, Ed. Plaza Tower, Aldeota, Fortaleza, CE, CEP: 60150-161.
SITE: wirelink.com.br
FONE: (85) 2181.6200 / 3923.0850
CNPJ: 06.809.941/0001-57
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A. – Provedor Licenciado SCM/RES.272
SEDE: Tv. Sargento Portugal, 64 – Aerolândia – Fortaleza/Ce

3

LOCAL FABRICANTE E MODELO CPE

TRE-PA-DC MIKROTIK-CCR1009-7G-C-S+

Tabela 1.

Fortaleza, 03 de setembro de 2021.

_________________________
Emerson Santos Cordeiro

-Procurador-
CPF nº 792.018.902-06
RG: 440920 SJSP/AC

FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 06.809.941/0001-57

___________________________
Francisco José dos Santos

-Procurador-
CPF nº 358.837.233-49

RG: 99010345166 SSPDC/CE
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ: 06.809.941/0001-57
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo Administrativo nº 0008004-53.2022.6.02.8000 
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017                                                                                                    1   
 

Processo nº 0008004-53.2022.6.02.8000  

Minuta 
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 
18/2017, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 
0000915-47.2020.6.02.8000, entre a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e 
a empresa FSF TECNOLOGIA S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 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, inscrito no CPF sob 
o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa FSF 
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada à Rua 
Joaquim Nabuco, 325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL, e-mail: 
felipe@alootelecom.com.br, site: www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, 
neste ato representada por Felipe Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 
SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, com 
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993  e na Cláusula Onze 
do Contrato nº 18/2017, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2017, que tem por 
objeto a prestação dos serviços de fornecimento de enlace dedicado de 
acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, por 12 (doze) 
meses; 

b) o reajuste do valor mensal do contrato de R$ 1.284,31 (um mil, 
duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) para R$ 
1.432,37 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete 
centavos), com base na variação acumulada do IST na ordem de 11,53% 
(onze inteiros e cinquenta e três centésimos por cento); 

c) o reajuste do valor da instalação em novo endereço de R$ 503,65 
(quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 561,71 
(quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), com base 
na variação acumulada do IST na ordem de 11,53% (onze inteiros e 
cinquenta e três centésimos por cento). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento 
licitatório em andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a 
contratante notifique a contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 
antecedência.  
 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 

 O valor total do presente aditivo, na nova vigência contratual, é de 
R$ 18.311,86 (dezoito mil, trezentos e onze reais e oitenta e seis centavos), 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo Administrativo nº 0008004-53.2022.6.02.8000 
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017                                                                                                    2   
 

considerando o valor mensal dos serviços de R$ 1.432,37 (um mil, quatrocentos 
e trinta e dois reais e trinta e sete centavos) e do valor da instalação em novo 
endereço de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um 
centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa – 
Custeio e Investimento – PTRES 084621, Elemento de Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
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 parágrafo quarto do art. 57, da Lei 
nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações e na Cláusula Onze e no parágrafo sexto 
da Cláusula Quinta do Contrato nº 18/2017. 
 
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, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à 
manifestação de vontade da Contratada sob evento SEI nº 1127696, ambos 
acostados ao Processo SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
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/AL, xx de xxxx de 2022. 

 
Pelo CONTRATANTE: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela CONTRATADA:  
                                              Felipe Calheiros Cansanção 
                         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, 19 de agosto de 2022.
À SAD,
Com minuta de aditivo visando a prorrogação

excepcional.
Foi incluída a possibilidade de rescisão antecipada,

em virtude de utilização em situações semelhantes, para
análiise de sua convniência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/08/2022, 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
1129163 e o código CRC 98309B29.

0008004-53.2022.6.02.8000 1129163v1
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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 agosto de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1129022, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 19/08/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129166 e o código CRC C14E977D.

0008004-53.2022.6.02.8000 1129166v1
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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 2022.
Observado que os valores apontados pela AGC para

o período da prorrogação (doc. 1127707) estão compatíveis
com os valores médios de instalação e de assinatura
levantados pela SEIC (doc. 1129022), remeto os autos à
análise da Assessoria Jurídica, considerando a minuta de
evento 1129162 e as justificativas da unidade gestora,
veiculadas no Despacho AGC 1127707, para solicitar a
prorrogação excepcional do contrato.

Ressalto, nesse sentido, tratar-se de contratação
essencial à prestação dos serviços a cargo desta Justiça
Eleitoral, posto que atinente ao enlace dedicado de acesso a
internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/08/2022, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129838 e o código CRC 7D00AFD6.

0008004-53.2022.6.02.8000 1129838v1
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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 : 0008004-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : AGC
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA TERMO ADITIVO. CONTRATO N° 18/2017. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL. ART. 57, §4°.

 

Parecer nº 1172 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

Assesoria Jurídica, ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei nº
8.666/93, para fins de análise da minuta do quinto Termo
Aditivo (1129162) ao Contrato n° 18/2017 (0291727),
celebrado com a Empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no
CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, cujo objeto é a prestação
de serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca.

 
O Termo Aditivo tem como objetos:

a) a prorrogação da vigência do
Contrato nº 18/2017, que tem por objeto a
prestação dos serviços de fornecimento
de enlace dedicado de acesso à Internet
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, por
12 (doze) meses;
b) o reajuste do valor mensal do contrato
de R$ 1.284,31 (um mil, duzentos e
oitenta e quatro reais e trinta e um
centavos) para R$ 1.432,37 (um mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta
e sete centavos), com base na variação
acumulada do IST na ordem de 11,53%
(onze inteiros e cinquenta e três
centésimos por cento);
c) o reajuste do valor da instalação em
novo endereço de R$ 503,65 (quinhentos
e três reais e sessenta e cinco centavos)
para R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e
um reais e setenta e um centavos), com
base na variação acumulada do IST na
ordem de 11,53% (onze inteiros e
cinquenta e três centésimos por cento).

 
2. DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL E

INSTRUÇÃO DOS AUTOS
 
Sabendo-se que o Contrato n° 18/2017 foi assinado

em 8 de Setembro de 2017, com vigência de 12 (doze) meses a
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
conforme os termos do art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, por até
60 (sessenta) meses. Tem-se para a contratação os seguintes
aditivos:

 
- 1° Termo Aditivo (0431321): prorrogação por 12

meses;
- 2° Termo Aditivo (0595161): prorrogação por 12

meses, reajuste e alteração quantitativa;
- 3° Termo Aditivo (0741892): prorrogação por 12

meses;
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- 4° Termo Aditivo (0922242): prorrogação por 12
meses.

 
O Despacho AGC (1127707) trata de solicitação

para a prorrogação excepcional do Contrato n° 18/2017, cujo
vencimento dar-se-á no próximo dia 08/09/2022,
considerando que o limite de 60 (sessenta) meses do art. 57,
II, da Lei n° 8.666/93 será atingido com o vencimento do 4°
termo aditivo e não foi aberto processo administrativo para
nova contratação dos serviços em tela.

 
A unidade técnica informou interesse na

continuidade da prestação dos serviços, por meio do
Despacho COINF (1122241), no qual atesta a prestação
regular dos serviços e a ausência de registro de sanção
aplicada a empresa.

 
A empresa apresentou manifestação de interesse na

renovação com os devidos reajustes 1127696, com base no
Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do Contrato n° 18/2017
que prevê a aplicação do variação percentual acumulada do
índice setorial IST dos últimos 12 meses (proposta - 1127696).

 
Consta nos autos documentos de regularidade da

empresa SICAF (1127702), TCU (1127704) e CADIN
(1127705).

 
A tabela de verificação exigida pela Portaria

Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação
dos procedimentos de contratações de bens e serviços no
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas foi anexada
no evento SEI n° 1127706.

 
A reserva de crédito foi realizada pela SGO no

evento 1127807.
 
A SPPAC (1128730) atestou a conformidade dos

cálculos de valores e índices apurados no Despacho AGC
(1127707), tendo para a contratação o novo valor mensal de
R$ 1.432,37 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta
e sete centavos), valor de instalação/mudança de endereço R$
561,71 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um
centavos), resultando no valor global de R$ 18.311,86
(dezoito mil trezentos e onze reais e oitenta e seis centavos).

 
A SEIC (1129022) realizou a aferição da

compatibilidade de preços para comprovação da vantajosidade
na manutenção da avença utilizando a plataforma banco de
preços.

 
A Secretaria de Administração remeteu os autos

para esta AJ-DG (1129838) após observar a compatibilidade da
proposta da empresa com os valores médios de instalação
levantados pela SEIC, considerando a justificativa da AGC
(1129838).

 
3. DA PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO

CONTRATO
 
A presente prorrogação excepcional foi proposta

pela AGC em virtude de o contrato já ter sido prorrogado
dentro dos limites previstos no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93
(60 meses).
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Neste ponto, de relevo transcrever o que preconiza
o § 4º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993:

 
“Art. 57.  A duração dos contratos regidos
por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários,
exceto quanto aos relativos:
(…)
II - à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses;  
(...)
§ 4o  Em caráter excepcional,
devidamente justificado e mediante
autorização da autoridade superior, o
prazo de que trata o inciso II
do caput deste artigo poderá ser
prorrogado por até doze meses." 

 
Conforme o texto legal, para que haja prorrogação

da vigência de contrato de serviços contínuos, para além dos
sessenta meses, há que existir motivo de grande envergadura,
devidamente justificado nos autos e autorizado pela
Autoridade Superior.

 
Vale destacar, por oportuno, as justificativas

apresentadas pela AGC (1127707) que relacionam a
inexistência de processo administrativo para nova contratação
dos serviços com o fato de o serviço ser de natureza
continuada e, portanto, indispensável para o funcionamento
do Fórum Eleitoral de Arapiraca, sendo a administração
dependente de serviços de conectividade.

 
Veja-se então o que entende o Tribunal de Contas

da União acerca da excepcionalidade que permitiria a
prorrogação da vigência do contrato acima do limite de
sessenta meses, que pode ser sintetizado na análise da equipe
de auditoria, que restou acolhida no voto condutor do
Acórdão 2.090/2005 – Plenário:

 

“...Análise da equipe de auditoria

Inicialmente, deve-se esclarecer que a
atual Administração não provou a
ocorrência da condição necessária e
essencial para fundamentação da
prorrogação no § 4º do art. 57, qual seja,
o caráter de excepcionalidade.

Consoante julgamentos anteriores desta
Corte de Contas, ex vi Acórdão 294/2002
'Plenário (TC 009.173/2001-1) e Decisão
126/2002 '1ª Câmara (TC 011.333/2001-
4), foi apresentado entendimento, em
ambas decisões, da necessidade de se
comprovar o aspecto de excepcionalidade,
sendo que, no
último decisum mencionado, ficou
explicado, de uma maneira mais clara,
qual o verdadeiro alcance da expressão
'caráter excepcional' do dispositivo
normativo em tela, verbis:
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'(...) prorrogação do Contrato nº 13/96,
celebrado com a empresa Cibrás -
Empreendimentos e Serviços Ltda., no
valor mensal de R$ 163.922,86, por 12
(doze) meses, após ter sido atingido o
limite de 60 (sessenta) meses fixado no
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, uma
vez que a ocorrência da hipótese de
prorrogação prevista no § 4º do referido
artigo, de caráter excepcional, pressupõe
a superveniência de evento grave e
relevante que a justifique; (...)

A nosso ver, as razões de justificativas
oferecidas não foram suficientes para
elidir as irregularidades apontadas, pois,
no caso, como observado, não se
configurou situação excepcional ou
imprevisível, estranha à vontade das
partes que motivasse a prorrogação em
foco, mas sim, fato que a Administração
poderia prevenir, adotando as medidas
necessárias, em tempo hábil, para
realização de uma nova licitação visando
à continuidade dos serviços,
independentemente das reformas que
estavam sendo conduzidas. Além do
que, a prorrogação de que trata o § 4º do
art. 57 da Lei nº 8.666/93 somente pode
ocorrer se mantidas as mesmas condições
estabelecidas no contrato original, o que
não ocorreu.'

Resta claro que o TCU possui o
entendimento de que o caráter de
excepcionalidade deve resultar de um
evento grave e imprevisível, para o qual
não tenha contribuído nenhumas das
partes contratantes. Destarte, a
apresentação de outras propostas com
valores inferiores ao contratado não
representa a excepcionalidade, podendo
apenas, quando muito, demonstrar a
vantajosidade que, na verdade, é requisito
mais genérico, mas não menos
importante, que deveria não só ser
também observado na presente
prorrogação, mas em todas as anteriores
do Contrato nº 004/2000...” (Grifos não
constam do original).
 

Outro não é o entendimento que se colhe no site da
Zênite Editora, contratada por este Órgão para prestar
consultoria na área de licitações e contratos. Senão vejamos:

 
“A prorrogação excepcional da
vigência contratual prevista no art.
57, § 4º, da Lei nº 8.666/93 pode
ocorrer de forma fracionada?
Prorrogação do contrato -
Caráter excepcional - Interpretação do §
4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93 -
Aplicação fracionada -
Possibilidade. Revista Zênite - Informativo
de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba:
Zênite, n. 237, p. 1157, nov. 2013, seção
Perguntas e Respostas.
De acordo com o § 4º do art. 57 da Lei nº
8.666/93, "em caráter excepcional,
devidamente justificado e mediante
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autorização da autoridade superior, o
prazo de que trata o inciso II
do caput deste artigo poderá ser
prorrogado por até doze meses".
Conforme estabelece o inc. II do art. 57,
admite-se a prorrogação do prazo de
vigência dos contratos de prestação de
serviços contínuos visando à obtenção de
preços e condições mais vantajosos para
a Administração.
Os dois preceitos citados tratam de
situações distintas e independentes, razão
pela qual não se confundem. O único
ponto de aproximação reside no fato de
tratarem de uma mesma espécie
de contrato: de prestação de serviços
contínuos.
A aplicabilidade do § 4º requer a
caracterização de situação excepcional,
não bastando a simples aferição de
vantagem econômica para a
Administração, elemento próprio da
hipótese contida no inc. II do art. 57. É
preciso que reste demonstrada a
ocorrência de um fato imprevisível que
torne inviável a celebração de nova
contratação via licitação, fazendo com
que a prorrogação seja a melhor
alternativa para evitar a solução de
continuidade das atividades contratadas.
Essa condicionante foi confirmada pela 2ª
Câmara do TCU, no Acórdão nº 429/10,
ao determinar ao órgão jurisdicionado
que
utilize a faculdade prevista no § 4º do art.
57 da Lei nº 8.666/93 somente em
caráter excepcional ou imprevisível, para
atender fato estranho à vontade das
partes, abstendo-se de realizá-la apenas
com a justificativa de preços mais
vantajosos à Administração.
(...)
Imagine-se, por exemplo, que prestes a
alcançar o 60º mês de vigência
contratual, a Administração instaure o
devido procedimento licitatório, mas que
seja determinada sua suspensão por
liminar concedida em ação judicial. Nesse
caso, uma alternativa para evitar a
paralisação da atividade seria promover
a prorrogação excepcional do
atual contrato, com base no art. 57, § 4º.”
(..)
 
“PERGUNTAS E RESPOSTAS -
876/104/OUT/2002
PERGUNTA 5
 
Já o parágrafo quarto é hipótese
excepcional de prorrogação de prazo,
como se observa de sua própria redação,
e sua aplicabilidade depende de outros
requisitos.
Nesse caso, não basta que haja a
vantagem para a Administração, elemento
expressamente integrante do inc. II do
art. 57. Se não houver a demonstração de
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que a situação que enseja a
nova prorrogação é excepcional, no
sentido de ter sido, a Administração,
surpreendida pela necessidade premente
de sua realização, sob pena de
comprovado prejuízo ao interesse
público, não poderá ocorrer. Deste modo,
além da demonstração da vantajosidade,
a prorrogação com fulcro no § 4º do art.
57 depende de ser excepcional a situação
concreta.
Por esse motivo, a prorrogação sob tal
fundamento não precisa estar prevista no
instrumento convocatório e/ou contrato.
A excepcionalidade é marcada, regra
geral, pela imprevisibilidade de
fatos. Portanto, está claro que a hipótese
do § 4º visa exatamente albergar
situações inusitadas, impossíveis de
serem consideradas de plano no momento
da elaboração do edital. Assim,
condicionar a prorrogação à existência de
autorização expressa nos instrumentos
supracitados é incompatível com o
propósito da Lei.
Portanto, pode-se dizer, em suma, que o
inc. II do art. 57 se presta a
fundamentar prorrogação ordinária, ou
seja, aquela devidamente prevista em
edital e/ou contrato, enquanto que o
§ 4º visa respaldar a dilação do prazo
quando não há mais possibilidade de fazê-
lo ordinariamente, por já ter sido
alcançado o limite máximo de duração
estabelecido.2 Sempre que o caso
concreto gerar dúvida quanto à
possibilidade de prorrogação excepcional,
a Administração deve buscar identificar
os seguintes elementos:
"I - tratar-se de serviço contínuo;
II - não haver possibilidade
de prorrogação ordinária;
III - haver razões suficientes para
justificar a prorrogação excepcional."
 
                     (Grifos não constam do
original)
 

Verifica-se, conforme a redação do dispositivo legal
que autoriza prorrogações que tais,  que a justificativa  da
Gestão Contratual acima referida será apresentada ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente,  tudo sem
perder de vista o entendimento do Tribunal de Contas da
União, conforme segue:

 
"23342 - Contratação pública – Contrato –
Prorrogação da avença com prazo
expirado – Extrapolação do prazo de 60
meses – Ausência de justificativa –
Irregularidades – TCU
Em representação formulada perante o
Tribunal de Contas da União, foram
apontadas irregularidades referentes à
gestão de contratos celebrados por
conselho de fiscalização profissional.
Entre outras, a unidade técnica apontou a
celebração de termo aditivo de
prorrogação de prazo depois de expirada
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a vigência de contrato com empresa
prestadora de serviços contábeis e sem
comprovar o caráter excepcional da
situação, nem apresentar a devida
justificativa, tampouco a autorização de
autoridade superior, em ofensa aos arts.
57, § 4º e 60, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93. Diante do apontamento, o
responsável pela contratação alegou que
a contratada efetuou serviços de forma
contínua, os quais eram de extrema
necessidade para a entidade, e apenas a
referida contratada tinha competência
para prestar o serviço em questão. Em
análise, a unidade técnica posicionou-se
pelo não acatamento da justificativa
apresentada pelo responsável e
considerou irregular a prorrogação de
prazo depois de expirada a vigência do
contrato, ultrapassado o prazo de 60
meses, sem comprovar as condições
excepcionais previstas no art. 57, §
4º, da Lei nº 8.666/1993,
posicionamento que foi acolhido pelo
Relator, resultando na imposição de multa
ao gestor, com fundamento no art. 58,
inc. II, da Lei nº 8.443/1992.
(TCU, Acórdão nº 249/2015, Plenário,
Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa,
veiculado na Revista Zênite – Informativo
de Licitações e Contratos (ILC), Curitiba:
Zênite, n. 255, p. 517, mai. 2015, seção
Tribunais de Contas.)

 
Como dito, conforme preconiza o citado § 4º, do

art. 57, da Lei de Licitações, a excepcionalidade ensejadora de
uma prorrogação de tal jaez deve, além de justificada nos
autos, ser reconhecida e autorizada, se for o caso, pela
Presidência.

 
Salvo melhor percepção, a justificativa de

prorrogação apresentada pela AGC no Despacho (1127707)
não alcançou os fins a que se destinou, na medida em que se
limitou a justificar a prorrogação contratual fundamentada em
sua natureza contínua e na imprescindibilidade de seu objeto
para o funcionamento das atividades fins deste órgão.

 
4. CONCLUSÃO
 
Em coadunação com a jurisprudência do Tribunal

de Contas da União acima citadas, a natureza contínua e a
imprescindibilidade do serviço para o funcionamento das
atividades fins deste órgão apenas autorizam que se
promovam as prorrogações ordinárias.

 
De mais a mais, independentemente da prorrogação

que ora se almeja, necessário se faz o devido
acompanhamento contratual para a abertura de processo
necessário a um novo certame licitatório, a tempo e modo, o
que pelo visto não ocorreu nos presentes autos.

 
Ao ensejo, observa-se a necessidade de se

aprimorar a justificativa apresentada  para prorrogação
excepcional, visando atender aos requisitos da
excepcionalidade, na forma do item anterior, alicerçados na
superveniência de evento grave e imprevisível, assim como
obter a autorização para tanto da Presidência deste Regional.
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É de se registrar, também, por oportuno, aspecto
concernente à utilização do índice IST para efeitos de
reajuste, na forma como já apontada no Parecer 1005 AJ-DG
(0934048), o qual foi alinhavado por reclamo da SPPAC no
evento SEI nº 0931256 do Processo Administrativo nº
0005176-21.2021.6.02.8000, pelo que se sugere a observância
dos parâmetros ali dispostos sempre que possível, vez que o
IST se constitui em um limite determinante do máximo
possível a ser aplicado nos reajustamentos contratuais de
telefonia e de trânsito de dados, sendo recomendado que a
gestão realize sempre negociações prévias na busca de
valores mais adequados ao objetivo da manutenção dos preços
ou mais próximo do que praticado no mercado, considerando
a busca diuturna do melhor para a Administração.

 
Outrossim, deve-se atentar para o prazo de vigência

do Contrato n° 18/2017, que terá vencimento no próximo
dia 08/09/2022.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
23/08/2022, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/08/2022, às 15:33, 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
1130749 e o código CRC E4F3B66F.

0008004-53.2022.6.02.8000 1130749v18
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2022.
Digite aqui o conteúdo do documento ....

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2022, 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
1133133 e o código CRC 432F68F2.

0008004-53.2022.6.02.8000 1133133v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto ao conhecimento superior de Vossa

Senhoria o Parecer 1172, da Assessoria Jurídica
(doc. 1130749), acerca do qual reafirmo que a AGC, na
qualidade de unidade responsável pela gestão administrativa
do contrato, propõe a prorrogação excepcional da avença,
com base no disposto no § 4º do art. 57, dispositivo que
enumera as condições para esse tipo de prorrogação, quais
sejam: a justificativa e a autorização superior.

No que respeita à justificativa para a proposição,
vale-se a AGC do caráter imprescindível da contratação, dada
a dependência desta Justiça Eleitoral dos serviços de
comunicação de dados para a execução de suas tarefas. Dessa
forma, buscou a Unidade evitar solução de continuidade na
prestação dos serviços.

Quanto à abertura tempestiva de processo para a
nova contratação, peço-lhe vênia para sugerir que seja ouvida
a unidade técnica competente, posto não ser a AGC a unidade
demandante.

Por fim, peço que seja desconsiderado o Despacho
GSAD 1133133.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2022, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1133159 e o código CRC A59BC783.

0008004-53.2022.6.02.8000 1133159v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2022.
À Assessoria Jurídica para conhecimento e

manifestação do despacho do Sr. Secretário de Administração,
Despacho GSAD1133159.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/08/2022, às 17:18, 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
1133328 e o código CRC 53214026.

0008004-53.2022.6.02.8000 1133328v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2022.
Senhor Diretor,
 
Em estrito atendimento ao que requerido no

Despacho GDG 1133280, esta AJ/DG registra o entendimento
de que o Despacho GSAD não trouxe novas luzes capazes de
modificar as ponderações apostas no Parecer 1172 (1130749),
as quais, é importante enfatizar, estão adstritas à letra da lei
de regência (Lei 8.666/1993), bem como às diretrizes traçadas
para situações que tais pelo Tribunal de Contas da União.

 
A reportada necessidade e comezinha

imprescindibilidade da contratação dá azo ao entendimento de
que, fatalmente, o TRE/AL terá que resolver a questão e, de
um jeito ou de outro, contratar.

 
Contudo, precisar não que dizer abrir mão de

determinações legais.
 
No caso, ao sentir desta unidade técnica, a não ser

que o procedimento seja saneado como já recomendado na
peça opinativa supramencionada, a trilha da prorrogação
excepcional, como sugerido pela SAD, não poderia ser
seguida. Neste ponto está a discordância desta Assessoria
frente à recalcitrância da Administração em indicar o caminho
do art. 57, II, §4º, da Lei nº 8.666/1993, como solução
plausível.

 
Então, se certo é que da contratação não podemos

prescindir; e, também certo é que não há mais tempo hábil à
abertura e conclusão de procedimento licitatório sem solução
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de continuidade dos serviços; por óbvio, teríamos que buscar
outros itinerários possíveis. E a legalidade, estrita, deve ser
bússola nesse buscar de alternativas.

 
Desta feita, antecipando a discussão e tentando

contribuir para o salutar encurtamento do processo, mote e
cerne que é da eficiência administrativa, propomos como
alternativa para o fim de resolução da problemática, a
contratação direta, pela via da dispensa de licitação por
emergência, com base no art. 24, IV, da lei nº 8.666/1993.

 
É que a urgência subsiste, ainda que gestada pela

falta de atuação administrativa a tempo e modo.
 
Recomenda-se que a contratação deva ser somente

pelo tempo tido como necessário à conclusão de processo
licitatório e que não venha a causar prejuízos a este Regional,
principalmente considerando as Eleições vindouras.

 
Assim, sugiro o encaminhamento dos autos às

instâncias superiores para conhecimento e deliberação, bem
como à SAD, para ciência e redirecionamento de rota, se
assim entender apropriado.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/08/2022, às 18:19, 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
1133372 e o código CRC 02E6F87E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de análise da minuta do Quinto Termo

Aditivo (1129162) ao Contrato n° 18/2017 (0291727), celebrado com
a Empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o
n° 05.680.391/0001-56, cujo objeto é a prestação de serviços de
fornecimento de enlace dedicado de acesso à internet para o Fórum
Eleitoral de Arapiraca.

Segundo se extrai da proposição,
o pretendido aditamento tem por escopo:

 
a) a prorrogação da vigência do Contrato nº
18/2017, que tem por objeto a prestação dos serviços
de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, por 12
(doze) meses;
b) o reajuste do valor mensal do contrato de R$
1.284,31 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
trinta e um centavos) para R$ 1.432,37 (um mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete
centavos), com base na variação acumulada
do IST na ordem de 11,53% (onze inteiros e
cinquenta e três centésimos por cento);
c) o reajuste do valor da instalação em novo
endereço de R$ 503,65 (quinhentos e três reais e
sessenta e cinco centavos) para R$ 561,71
(quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um
centavos), com base na variação acumulada do IST na
ordem de 11,53% (onze inteiros e cinquenta e três
centésimos por cento).
 

A instrução se desenvolveu para que a prorrogação da
avença fosse entabulada nos moldes do § 4º, do art. 57, da Lei nº
8.666/1993, uma vez que o ajuste completará 60 (sessenta) meses no
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próximo dia 8.9.2022, limite máximo trazido pelo art. 57, II, da Lei n°
8.666/93 (vide minuta constante do evento 1129162).

Ocorre que o desenrolar intrutório revelou controvérsia
acerca da viabilidade jurídica quanto à utilização do suporte legal
escolhido para viabilizar a continuidade dos serviços de fornecimento
de enlace dedicado de acesso à internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca.

Com efeito, Assessoria Jurídica, por
meio da manifestação 1130749, assinalou que os elementos até então
carreados ao caderno processual não autorizariam a celebração da
prorrogação, uma vez que, sob sua óptica, fundamentada em
entendimento pretoriano, "para que haja prorrogação da vigência de
contrato de serviços contínuos, para além dos sessenta meses, há
que existir motivo de grande envergadura, devidamente justificado
nos autos e autorizado pela Autoridade Superior", o que não se
constatava no caso em exame, razão pela qual pugnou pelo
aperfeiçoamento da questão.

Por sua vez, o sr. Secretário de Administração, por meio
do evento 1133159, reitera os argumentos que subsidiaram a
proposição inicial, defendendo que a Assessoria de Gestão de
Contratos valeu-se do caráter imprescindível da contratação, dada a
dependência desta Justiça Eleitoral dos serviços de comunicação de
dados para a execução de suas tarefas, destacando que as
condições para esse tipo de prorrogação são a justificativa e a
autorização superior, conforme dicção legal.

Verificando a persistência do óbice encontrado, o sr.
Assessor Jurídico sugere, em nova manifestação (1133372), haja
visto o caráter urgente e inarredável dos seviços em questão, que
a contratação seja realizada na forma direta, pela via da dispensa de
licitação por emergência, com base no art. 24, IV, da lei nº
8.666/1993. Advertindo, todavia, que a contratação deve ser
entabulada somente pelo tempo tido como necessário à conclusão de
processo licitatório e que não venha a causar prejuízos a este
Regional, principalmente considerando as Eleições vindouras.

A despeito do articulado no seio da Secretaria de
Administração, esta Diretoria se alinha ao entendimento da
Assessoria Jurídica, razão pela qual conclui os autos a V. Exa. para a
necessária e competente deliberação.

Em caso de acolhimento da vereda recomendada pela
Assessoria Jurídica, sugere-se a remessa dos autos à Secretaria de
Administração para diligenciar, com a urgência que o caso requer, a
instrução necessária à contratação em tais termos, uma vez que o
contrato em questão alcança seu termo no dia 8.9.2022.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/08/2022, 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
1134094 e o código CRC EB4C1449.

0008004-53.2022.6.02.8000 1134094v1
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PROCESSO : 0008004-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Autorização. Instrução. Contratação Direta Emergencial.

 

Decisão nº 3682 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de análise da minuta do Quinto Termo Aditivo ao
Contrato nº 18/2017 (0291727) , que tem como objeto a prestação de
serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à internet
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, avençado com a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56.

O referido aditamento tem por objetivos:
a) a prorrogação da vigência do Contrato nº
18/2017, que tem por objeto a prestação dos serviços
de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, por 12
(doze) meses;
b) o reajuste do valor mensal do contrato de R$
1.284,31 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
trinta e um centavos) para R$ 1.432,37 (um mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete
centavos), com base na variação acumulada
do IST na ordem de 11,53% (onze inteiros e
cinquenta e três centésimos por cento);
c) o reajuste do valor da instalação em novo
endereço de R$ 503,65 (quinhentos e três reais e
sessenta e cinco centavos) para R$ 561,71
(quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um
centavos), com base na variação acumulada do IST na
ordem de 11,53% (onze inteiros e cinquenta e três
centésimos por cento).

Toda a instrução processual foi desenvolvida para
que prorrogação contratual fosse enquadrada no § 4º, do art. 57, da
Lei nº 8.666/1993, tendo em vista que a avença terminará seu prazo
de vigência de 60 (sessenta) meses no dia 08.09.2022, limite máximo
imposto pelo  pelo art. 57, II, da Lei n° 8.666/93.  

No curso dos autos houve discussão acerca da viabilidade
jurídica sobre o uso da base legal eleita para a continuidade dos
serviços de enlance, objeto deste autos.

Em trâmite de instrução a Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral, por conduto do Parecer nº 1172 (1130749), entendeu
que não havia nos autos razões para autorizar a celebração da
prorrogação em tela, visto que "para que haja prorrogação da
vigência de contrato de serviços contínuos, para além dos sessenta
meses, há que existir motivo de grande envergadura, devidamente
justificado nos autos e autorizado pela Autoridade Superior", o que
não constava no procedimento, motivo pelo qual observou a
necessidade de se aprimorar a justificativa apresentada.

O Sr. Secretário de Administração, atuando no feito pelo
Despacho (1133159), reiterando os termos que balizaram a proposta
inicial, afirmou que "vale-se a AGC do caráter imprescindível da
contratação, dada a dependência desta Justiça Eleitoral dos serviços
de comunicação de dados para a execução de suas tarefas. Dessa
forma, buscou a Unidade evitar solução de continuidade na prestação
dos serviços."

Novamente os autos seguiram para nova oitiva da
Asssessoria Jurídica da Diretoria Geral (1133372), que, constatando
a manutenção dos obstáculos apurados, manifestou-se pela
realização da contratação por via direta, através de dispensa de
licitação por emergência, com fulcro no art. 24, IV, da lei nº
8.666/1993, tendo em vista o caráter urgente da contratação, para
que não venha causar prejuízo a este Tribunal, principalmentee
considerando as Eleições vindouras.

O Sr. Diretor-Geral, através da Conclusão (1134094),
perfilha o entendimento de sua Assessoria.

Isto posto, lastreado nos opinativos da Assessoria da
Diretoria Geral e toda a instrução disposta no presente
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procedimento, autorizo a instrução para realização da contratação
direta, em caráter emergencial, fundamentado no no art. 24, IV, da
lei nº 8.666/1993.

À Secretaria de Administração para providências
relativas à instrução para contratação nos termos estabelecidos na
presente Decisão, com urgência, vez que o contrato em tela vence
no dia 08.09.2022.

 
 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/08/2022, às 19:49, 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
1135045 e o código CRC 68E7664B.

0008004-53.2022.6.02.8000 1135045v5
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DESPACHO

Maceió, 27 de agosto de 2022.
Em cumprimento à Decisão 3682, da Presidência

(doc. 1135045), solicito à COINF/STI informar se foi
promovida a abertura de processo, na qualidade de unidade
demandante dos serviços, com vista à nova contratação do
enlace para Arapiraca. Em caso positivo, solicito avaliar se há
possibilidade técnica de migração tempestiva dos serviços
pretados pela atual contratada para uma nova empresa, sem
prejuízo da manutenção dos referidos serviços.

Em suma, o que se pede, é que a Unidade informe
se tecnicamente há condições de se migrar a prestação dos
serviços até o dia 8 de setembro próximo sem prejuízo da
comunicação de dados necessária. 

A pergunta se justifica posto que, em caso
negativa, a contratação emergencial autorizada na referida
Decisão 3682 deverá ser viabilizada com a atual contratada,
respeitado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na
lei.

Sigam os autos em paralelo à AGC e à SEIC, para
ciência e necessárias medidas no âmbito das respectivas
atribuições.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/08/2022, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135871 e o código CRC 9EF7538E.

0008004-53.2022.6.02.8000 1135871v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1135871,

considerando a proximidade das Eleições de 2022, entendo
que, por segurança da infraestrutura já posta, não é
conveniente migrar o serviço.

Tal migração, poderá acontecer, sem prejuízos
vislumbrados, após o 1º Turno e/ou 2º Turno das Eleições de
2022, este último se houver.

Quanto à existência de procecimento para nova
contratação, informo que o Procedimento SEI nº 0007994-
09.2022.6.02.8000 cuida de tanto.

À Consideração superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 29/08/2022, 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
1136366 e o código CRC 5CE40EDA.

0008004-53.2022.6.02.8000 1136366v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de renovação do Contrato nº 18/2022, que

tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento de
enlace dedicado de acesso a internet para o Fórum Eleitoral
de Arapiraca, na forma exposta pela gestão contratual -
Despacho AGC (1127707).

Inicialmente, por meio do Despacho SEIC
(1129022), esta Unidade aferiu a vantajosidade da
prorrogação, após pesquisa em contratações firmadas por
outros órgãos, de objetos semelhantes.

Os autos rertonaram a esta Unidade para as
necessárias medidas, considerando o determinado pela
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio da Decisão nº
3682 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1135045).

Em continuidade, a unidade técnica ressaltou
(1136366):

Em atenção ao Despacho GSAD 1135871,
considerando a proximidade das Eleições de
2022, entendo que, por segurança da
infraestrutura já posta, não é conveniente
migrar o serviço.
Tal migração, poderá acontecer, sem prejuízos
vislumbrados, após o 1º Turno e/ou 2º Turno
das Eleições de 2022, este último se houver.

Por tudo exposto, sugerimos a contratação direta,
com fulcro no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, nos termos
dispostos pela AJ-DG, abaixo, com a empresa  FSF
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o
n° 05.680.391/0001-56,  com o valor mensal reajustado de R$
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1.432,37 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e
sete centavos) e valor de instalação, igualmente
reajustado, de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um reais e
setenta e um centavos).

Recomenda-se que a contratação deva ser
somente pelo tempo tido como necessário à
conclusão de processo licitatório e que não
venha a causar prejuízos a este Regional,
principalmente considerando as Eleições
vindouras.
 

À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/08/2022, às 14:32, 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
1136409 e o código CRC 70415813.
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1136409, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 29/08/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1136520 e o código CRC 24A9997A.

0008004-53.2022.6.02.8000 1136520v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação da Coordenadoria de

Infraestrutura acerca da migração do enlance de comunicação
em Arapiraca, não recomendando sua realização até a
conclusão das eleições.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 29/08/2022, às 17:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1136841 e o código CRC 219FF7EF.
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DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1135871, ao

Despacho COINF 1136366 e ao Despacho SEIC 1136409, para
remeter os presentes autos à COFIN, para reserva de crédito,
e à SLC, para elaborar a minuta do termo contratual,
observando ainda o que recomendado pelo Despacho AJ-
DG 1133372, acolhido pela Decisão 3682 (doc. 1135045).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/08/2022, 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
1137016 e o código CRC E43439B4.

0008004-53.2022.6.02.8000 1137016v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
À SAD,
 
Informamos que há reserva de crédito no doc.

1127807, já nos valores indicados pela SEIC.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 30/08/2022, 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
1137493 e o código CRC 0F896613.
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
Acuso ciência do Despacho SGO 1137493 e devolvo

os autos à SLC, na forma do Despacho SAD 1137016.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/08/2022, às 18:27, 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
1138318 e o código CRC 66D2FD64.

0008004-53.2022.6.02.8000 1138318v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 
 
 
 
 
SEI  nº 0008004-53.2022.6.02.8000 
Contrato nº XX/2022       1 

CONTRATO Nº XX/2022 
SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, 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 nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
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 FSF TECNOLOGIA 
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada na Rua Joaquim Nabuco, 
325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,  e-mail: felipe@alootelecom.com.br, site: 
www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe 
Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de comunicação de dados, com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal nº 8.078/90, 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, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 
O presente contrato tem o valor global de R$ 9.669,89  (nove mil, seiscentos e 

sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), estando neste valor incluso o material 
necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor da instalação é de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e 
um reais e setenta e um centavos), e o valor mensal dos serviços é de R$ 1.432,37 (um 
mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da instalação em novo endereço é de R$ 561,71 
(quinhentos  e sessenta e um reais e setenta e um centavos). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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; 
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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% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

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 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
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8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção, a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
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indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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 QUARTO - 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 CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta deste contrato; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias, a partir do 
dia 08/09/2022, conforme os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório e 
contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada 
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES  
  
 Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
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TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A Contratada, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  TREZE - 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 – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a 
contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 

Minuta de Contrato Emergencial (1138374)         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 96



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 
 
 
 
 
SEI  nº 0008004-53.2022.6.02.8000 
Contrato nº XX/2022       9 

 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente 
que reconheceu a Dispensa de Licitação, constante no evento SEI xxxx e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 1127696. 
 
 
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 em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 
 

 
                                  Maceió, XX de XXXX de 2022. 

  
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
 

 
Pela Empresa:            
                                                 Felipe Calheiros Cansanção 
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DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
À SAD,
Com minuta de contrato emergencial, para ratificar

a data de início da contagem do prazo de 180 dias, prevista
para o dia 08/09/2022 (data do fim da vigência contratual),
bem como para ratificar o valor total do contrato e a cláusula
de rescisão antecipada do contrato (parágrafo único da
Cláusula Nona).

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 30/08/2022, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1138376 e o código CRC 815CAF61.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
Em atenção ao Despacho SLC 1138376, remeto os

autos à AGC e à SPPAC para aferir a conformidade dos
valores lançados pela SLC, na minuta de evento 1138374.
Solicito ainda à AGC também confirmar a cláusula de rescisão
antecipada prevista.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/08/2022, às 19:25, 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
1138399 e o código CRC BA16BCFB.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ÓRGÃOS JURÍDICOS

 
PARECER n. 00085/2019/DECOR/CGU/AGU

 
NUP: 00461.000068/2019-80
INTERESSADOS: CJU-SJC/CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
ASSUNTOS: ATIVIDADE MEIO

 
EMENTA: LICITAÇÕES E CONTRATOS. CONTAGEM DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE
DATA A DATA. CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS. PRORROGAÇÃO. PARECER N.
35/2013/DECOR/CGU/AGU. DATA DE ASSINATURA. DATA DE VIGÊNCIA.
1. Nos termos do PARECER n. 35/2013/DECOR/CGU/AGU, a contagem dos prazos de vigência
dos contratos administrativos segue a regra do art. 132, §3º do Código Civil e a disciplina da Lei
nº 810, de 1949, conforme determina o art. 54 da Lei nº 8.666, de 1993. A contagem deve ser feita
de data a data, incluindo-se o dia da assinatura e o dia de igual número ao de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.
2. Excepcionalmente, os prazos de vigências previstos em termos aditivos de prorrogação são
iniciados no dia subsequente ao do término da vigência do contrato original, ainda que a sua
assinatura e formalização ocorra último momento da vigência do contrato originário.

 
Excelentíssimo Coordenador-Geral da União,
 

I - RELATÓRIO
 

1. De acordo com os autos, houve incidente de uniformização de entendimento da CJU-SJC, tendo em vista
o exposto no na NOTA n. 0112/2019/CJU-SJC/CGU/AGU que, por sua vez, fez questionamentos acerca do PARECER n.
001/2013/CJU-SJC/CGU/AGU. O objeto do incidente seria fixar juridicamente o termo inicial de contagem do prazo de
vigência dos contratos administrativos, mormente quando das prorrogações.
2. Em razão disso, fora realizada a abertura de prazo para a manifestação dos demais membros da CJU-SJC,
inclusive o signatário do PARECER n. 001/2013/CJU-SJC/CGU/AGU.
3. Desse modo, algumas questões exsurgiram, especialmente se  a contagem deve ser feita de data a data no
que tange aos contratos originários, bem como se deve haver a determinação do termo inicial "data a data" quanto às
prorrogações ou se estas devem ser assinadas no mesmo dia em que se finaliza o prazo de vigência contratual, de maneira
seria contado a partir do dia subsequente à assinatura do aditivo.
4. O signatário do PARECER n. 001/2013/CJU-SJC/CGU/AGU esclareceu, consoante a NOTA n.
00121/2019/CJU-SJC/CGU/AGU, que o parecer não teve por objetivo examinar o suposto tema do incidente, pois o caso
concreto tratou de mero equívoco quanto à própria contagem de prazos em meses. Acrescentou, ainda, que não
vislumbrava divergência entre o entendimento constante de sua nota e aquele previsto na NOTA n. 0112/2019/CJU-
SJC/CGU/AGU:

 
16. Portanto, entendo que o Parecer nº 35/2013/DECOR/CGU/AGU, o qual vincula a consultoria
jurídica, já oferece a interpretação jurídica sobre a contagem do prazo dos contratos de prestação
de serviço de forma continuada.
17. Desta forma, não vislumbro haver dissonância com o entendimento da Drª Luciana,
porquanto, a ênfase dada em sua manifestação, decorre da forma de contagem de prazo
estabelecida tanto no art. 132 Código Civil como art. 61 c.c. da Lei nº 8.666/93, (...)
 

5. No entanto, não faz muito tempo que o DECOR/CGU exarou o PARECER n.
35/2013/DECOR/CGU/AGU, cujo teor manifesta que a contagem dos prazos de vigência dos contratos
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administrativos segue a regra do art. 132, §3º do Código Civil e a disciplina da Lei nº 810, de 1949, conforme
determina o art. 54 da Lei nº 8.666, de 1993. Na ocasião entendeu-se que não há contradição entre as regras de
contagem de prazo em meses e anos previstas no art. 132 do Código Civil e na Lei nº 810, de 1949, de forma que a
contagem deveria ser feita de data a data, incluindo-se o dia da assinatura e o dia de igual número ao de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência.
6. A demanda deve ser apreciada, pois há precedente do DECOR/CGU que tratou do cerne do assunto
apreciado na NOTA n. 0112/2019/CJU-SJC/CGU/AGU, ainda que não colida com a NOTA n. 00121/2019/CJU-
SJC/CGU/AGU e o PARECER n. 001/2013/CJU-SJC/CGU/AGU.

 
É o relatório. Passa-se à fundamentação.
 

II - FUNDAMENTAÇÃO
 
7. Após uma leitura acurada do PARECER n. 35/2013/DECOR/CGU/AGU, percebe-se que este teve por
foco apenas o termo a quo de vigência dos contratos administrativos, cujas considerações sobre as prorrogações e termos
aditivos foram an passant e apenas para fazer uma análise de quanto expira o termo ad quem aqueles instrumentos.
8. Por outro lado, a NOTA n. 0112/2019/CJU-SJC/CGU/AGU ressalta a questão das prorrogações de forma
mais aprofundada e este é o ponto que deve ser esclarecido pelo DECOR/CGU. A CJU-SJC passou a recomendar aos
assessorados que quanto aos contratos com vigência fixada em meses, a data inicial de vigência do termo aditivo, em
caso de prorrogação, deverá ser o dia imediatamente posterior à data final de vigência do contrato.
9. A finalidade é evitar que o último dia do prazo de vigência do contrato original coincida e se sobreponha
ao primeiro dia de vigência do termo aditivo de prorrogação posterior.
10. Quando este Departamento uniformizou o tema relativo ao termo inicial de vigência dos contratos
administrativos, o fez mediante a interpretação sistemática dos seguintes dispositivos, embora não tenha mencionado o
art. 110 da Lei nº 8.666/93, que traz norma semelhante ao caput do art. 132 do Código Civil. Eis os dispositivos, incluído
agora o art. 110:

 
Lei nº 8.666/93
 
Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral
dos contratos e as disposições de direito privado.
 
Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no
órgão ou na entidade.
 
Código Civil
 
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído
o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia
útil.

§ 2o Meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo quinto dia.

§ 3o Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato,
se faltar exata correspondência.

§ 4o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”.
 
Lei nº 810/1949
 
Art. 1º Considera-se ano o período de doze meses contado do dia do início ao dia e mês
correspondentes do ano seguinte.
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Art. 2º Considera-se mês o período de tempo contado do dia do início ao dia correspondente
do mês seguinte.
Art. 3º Quando no ano ou mês do vencimento não houver o dia correspondente ao do início do
prazo, este findará no primeiro dia subsequente.
 
Lei nº 9.784/99
 
Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 1° Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia
em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.
§ 2° Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
§ 3° Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não
houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês

 
11. O item 8 do PARECER n. 35/2013/DECOR/CGU/AGU estabeleceu que a contagem dos meses e anos
deve se dar de data a data, de modo que se iniciem no mesmo dia em que foi assinado o contrato até o dia de igual
número, e, caso não haja correspondência, no dia imediatamente posterior. O entendimento constou ainda do item 3 da
sua ementa e da conclusão.
12. A referida forma de contagem, que coincide a data de assinatura com a data de início de vigência
quanto aos contratos originais, não se amolda perfeitamente aos aditivos. Exemplificativamente, a vigência de 12
(doze) meses de um contrato inicia-se em 30 de junho de 2018 e o termo final se daria em 30 de junho de 2019. Aplicada
ao caso de aditivo, a sua assinatura antes de expirar o último dia de vigência ocasionaria o início de vigência do aditivo
enquanto o contrato original ainda estava vigente.
13. Em razão, por questão de lógica jurídica, entende-se que na prorrogação por 12 meses, por exemplo, a
assinatura do aditivo deve ocorrer até o termo final do contrato original, mas a sua vigência iniciaria em 1º de julho de
2019, ao passo que finalizaria em 30 de junho de 2020, de modo que, nas palavras da CJU-SJC, esteja "sempre com o
dia final de vigência igual ao fixado no contrato original". O entendimento se aplica aos próximos aditivos.
14. Teleologicamente, a formalização de aditivos de prorrogação respeita o prazo de vigência do contrato
original e o início da vigência do aditivo se materializa logo após ultimada a vigência inicial ou do aditivo
imediatamente anterior. De fato, quando o aditivo prevê outras alterações nas cláusulas do contrato original, se
houvesse sobreposição de datas de vigência, haveria conflito de normas contratuais no tempo.
15. Dessa forma, restam respeitados os enunciados legais que preveem a contagem de data-a-data (e.g. 20 de
junho de 2018 a 20 de junho de 20__), tais como art. 57, II da Lei nº 8.666/93, art. 132, §3º do CC, entre outros, os quais
estipulam regras para a contagem de prazos previstos em meses ou anos e cujo desfecho é a compatibilidade com o dia do
início da vigência (ou o subsequente ou o último dia do mês, a depender do caso).
16. As pesquisas da CJU-SJC apontam que as demais unidades consultivas têm adotado a referida
sistemática: PARECER n. 00739/2018/CONJUR-MMA/CGU/AGU, PARECER n. 00869/2018/CONJUR-
MMA/CGU/AGU, PARECER n. 00883/2018/CONJUR-MMA/CGU/AGU, PARECER n. 00021/2019/CONJUR-
MDR/CGU/AGU, PARECER n. 00027/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU, PARECER n. 00310/2018/CONJUR-
MMA/CGU/AGU, PARECER n. 00221/2018/CONJUR-MMA/CGU/AGU, PARECER n. 00369/2018/CJU-
MT/CGU/AGU, PARECER n. 00534/2016/CJU-RN/CGU/AGU, PARECER n. 00518/2016/CJU-RN/CGU/AGU,
PARECER n. 00196/2016/CVC/CJU-RJ/CGU/AGU, PARECER n. 00196/2016/CVC/CJU-RJ/CGU/AGU, e PARECER
n. 00023/2019/CONJUR-MMA/CGU/AGU).
17. Quanto aos contratos originais, reitera-se a citação do Prof. José dos Santos Carvalho Filho quando
do PARECER n. 35/2013/DECOR/CGU/AGU:

 
"No que concerne aos prazos em meses e anos, dispõe a lei que devem ser contados de data a data
(art. 66, §3º). A expressão pode dar margem (e já deu!) a alguma dúvida em sua interpretação, e
isso porque há meses com número de dias diferenciados, o que para alguns comportaria a
contagem levando em conta tais diferenças. Vinha, porém, dominando o entendimento - que, de
resto, nos parecia acertado - no sentido de adotar o critério fixado na Lei nº 810, de 6.9.49
(período de tempo contado do dia de início ao dia correspondente do mês seguinte), cujo art. 2º
havia revogado o art. 125, §3º, do antigo Código Civil. Tal critério, aliás, foi consagrado no art.
132, §3º, do vigente Código Civil, que tem os seguintes dizeres:
'Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato. se faltar
exata correspondência'. Segue-se daí que, fixado prazo de dois meses, se o termo inicial do prazo
ocorre em 30 de agosto, o vencimento se dará em 30 de outubro'.
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Idêntico é o critério que se deve empregar na contagem do prazo em anos.Conforme o mesmo art.
132, §3º,  do Código Civil, que também repetiu o art. 1º da Lei nº 810/49, o período de um ano se
conta do dia de início ao dia e mês correspondente do ano seguinte. Sendo assim, caso a lei fixe
certo prazo em um ano, e se o termo a quo cair em 30 de março, o vencimento se dará no mesmo
30 de março do ano subsequente.
O art. 66, §3º, faz, entretanto, a ressalva de que 'se no mês do vencimento não houver o dia
equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês'. Significa que, se
no início do prazo estiver ocorrido em 31 de agosto, o termo final se dará em 30 de setembro,
sendo o prazo legal de um mês. Ainda neste caso de prazo de um mês, se o dia inicial for 31 de
janeiro, o vencimento sucederá em 28 ou 29 de fevereiro, conforme o ano seja bissexto ou não. A
Lei nº 9.784, nesse aspecto, destoou do regime previsto no Código Civil em vigor, pelo qual, em
hipótese com a referida, a extinção do prazo corre no dia imediato se faltar exata correspondência
(art. 132, §3º). No primeiro exemplo que mencionamos, tendo-se iniciado o prazo em 31 de
agosto, o vencimento ocorrerá em 1º de outubro, e não em 30 de setembro como prevê a Lei nº
9.784. Nesta, por conseguinte, haverá a perda de, no mínimo, um dia em relação ao critério
estabelecido na lei civil."

 
18. No que atine aos aditivos, a CJU-SJC colacionou o artigo publicado pela Exma. Advogada da União
Gabriela Moreira Feijó:

 
Além do já narrado, neste Parecer, sobre a contagem do prazo de vigência inicial dos contratos
administrativos e sobre a estipulação do termo final desses contratos, entendemos necessário,
também, orientar sobre a forma correta de se fixarem os termos iniciais e finais dos aditivos de
prorrogação de vigência dos contratos administrativos. A necessidade dessa orientação deriva da
frequência da estipulação inadequada dos termos inicial e final dos aditivos contratuais, na
Administração Pública.
Ressalta-se que não se deve haver coincidência de dia em que vigore tanto o contrato inicial,
quanto o seu termo aditivo de prorrogação, para se evitar sobreposição das regras que regem o
contrato. Afinal, o termo aditivo de prorrogação também pode conter alguma outra alteração
contratual. Em uma situação assim, não seria possível se certificar sobre qual regra deveria incidir
no dia em que a vigência inicial do contrato e a de prorrogação se coincidissem. 
Igualmente, devemos apontar a impossibilidade de se prorrogar contrato após sua extinção. Logo,
deve a Administração se atentar para que o aditivo seja assinado antes do termo final do
contrato, bem como para que comece a ter vigência um dia após aquele previsto para o
término do prazo inicial, de modo a que, concomitantemente, o contrato não se extinga, mas
também não haja sobreposição de prazo inicial com o aditivado (ou dos prazos aditivados,
entre si, quando já houver mais de um aditivo de prorrogação no contrato).
Voltando aos exemplos, um contrato administrativo assinado em 05 de outubro de 2010 - para
vigorar por doze meses - deveria ter seu prazo de vencimento previsto para o dia 05 de outubro de
2011. Não deveria a estipulação prever o vencimento no dia 04 de outubro de 2011, malgrado isso
seja um engano comum na Administração. 
Outrossim, visando à previsão adequada do termo de início e de vencimento dos aditivos desse
contrato, o qual terminaria em 05/10/2011, dever-se-ia empregar o seguinte raciocínio:
Primeiro Termo Aditivo – necessita ser assinado até o dia 05 de outubro de 2011 (incluindo este
dia); devendo haver previsão de prorrogação da vigência a contar de 06/10/2011 a 05/10/2012
(e não do dia 05/10/2011 a 04/10/2012, como comumente se estabelece);
Segundo Termo Aditivo – necessita ser assinado até o dia 05 de outubro de 2012 (incluindo este
dia); devendo haver previsão de prorrogação da vigência a contar de 06/10/2012 a 05/10/2013;
Portanto, o mesmo pensamento precisará ser empregado para os termos aditivos posteriores desse
contrato utilizado como exemplo.
Como é possível observar, o aditivo será estabelecido, com termo final, no ano futuro, em um dia
anterior ao termo inicial (como no exemplo, a prorrogação da vigência seria contada de contar de
06/10/2011 a 05/10/2012). Isso ocorre não porque houve contagem da vigência do aditivo
excluindo o dia do início e excluindo o do final, mas, sim, porque a preocupação é tanto se evitar
a coincidência do dia final do contrato com o dia inicial do seu aditivo, quanto de se observar a
regra de que os serviços contratuais devem ter sua duração prorrogada por “iguais e sucessivos
períodos”, ou seja, de doze em doze meses (findando assim no dia de igual número ao do início da
vigência do contrato: no exemplo, 05 de outubro). (grifou-se)
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19. Destarte, embora não haja controvérsia entre os órgãos deve ser feito o presente esclarecimento em face
do precedente anterior do DECOR/CGU, o PARECER n. 35/2013/DECOR/CGU/AGU. A presente manifestação está em
consonância com o raciocínio jurídico tracejado pela CJU-SJC, na NOTA n. 0112/2019/CJU-SJC/CGU/AGU, sendo uma
interpretação que está lógica e teleologicamente de acordo com a Teoria Geral do Direito, com a Lei de Licitações e os
demais diplomas que preveem limites temporais de contratos contratos administrativos.

 
III - CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS
 
20. Ante o exposto, conclui-se que

 
a) Nos termos do PARECER n. 35/2013/DECOR/CGU/AGU, a contagem dos prazos de vigências dos

contratos administrativos segue a regra do art. 132, §3º do Código Civil e a disciplina da Lei nº 810, de 1949, conforme
determina o art. 54 da Lei nº 8.666, de 1993. A contagem deve ser feita de data a data, incluindo-se o dia da assinatura e o
dia de igual número ao de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência; e

b) Excepcionalmente, os prazos de vigências previstos em termos aditivos de prorrogação são iniciados
no dia subsequente ao do término da vigência do contrato original, ainda que a sua assinatura e formalização ocorra
último momento da vigência do contrato originário.

 
Sugere-se que sejam cientificados os órgãos interessados.
 
À consideração.
 

Brasília, 21 de setembro de 2019.
 
 

JOAO PAULO CHAIM DA SILVA
ADVOGADO DA UNIÃO

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00461000068201980 e da chave de acesso 3f213a87

 

Documento assinado eletronicamente por JOAO PAULO CHAIM DA SILVA, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 319281405 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): JOAO PAULO CHAIM DA SILVA. Data e Hora: 02-06-
2020 17:41. Número de Série: 17336428. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Sr. Secretário de Administração,
 
Em atenção ao Despacho SLC 1138376, venho

prestar as informações que seguem:
 
Diante da omissão da Lei de Licitações, a contagem

dos prazos de vigência dos contratos administrativos segue a
regra do art. 132 do Código Civil e a disciplina da Lei nº 810,
de 1949, conforme determina o art. 54 da Lei nº 8.666, de
1993.

Dessa forma, s.m.j, o prazo de
vigência previsto para nova contratação deve ser iniciado no
dia subsequente ao do término da vigência do contrato
original, no caso, 09/09/2022, uma vez que incluído na
vigência do Contrato 18/2017 o dia 08/09/2022.

O objetivo, aqui, é evitar que o último dia do prazo
de vigência do contrato antigo coincida e se sobreponha ao
primeiro dia de vigência do novo contrato.

Nesse sentido, colecionamos aos autos o Parecer
nº 00085/2019/DECOR/CGU/AGU (SEI 1138643), com
novas orientações a respeito de contagem de prazos
contratuais no âmbito da Administração Pública Federal.

Sobre o prazo de duração da nova avença,
sugerimos que seja computado em meses, e não em dias,
porque facilita sua contagem e evita equívocos por parte da
gestão e fiscalização contratual. Assim, seria interessante
substituir o 180 dias de vigência  por 6 meses de vigência.

Sendo a contagem feita data a data, conforme
disciplina a Lei nº 810/49, teríamos o seguinte prazo de
vigência  para o novo contrato: 09/09/2022 a 09/03/2023.
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Quanto aos valores, apontamos os que seguem
abaixo:

Valor mensal R$1.432,37
Valor da instalação R$ 561,71
Valor Global R$ 9.155,93

 

Para o valor global incluímos 06 prestações do valor
mensal e a estimativa de uma nova instalação. 

Por fim, a cláusula de rescisão antecipada prevista
(Cláusula Nona, Parágrafo Único), a nosso ver, atende as orientações
do Despacho AJ-DG 1133372

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Analista
Judiciário, em 31/08/2022, às 12:02, 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
1138665 e o código CRC 57E72DD6.

0008004-53.2022.6.02.8000 1138665v1
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PROCESSO : 0008004-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO :
Contrato nº 15/2017. Exíguo prazo
vigencial. Contratação emergencial.
Manifestação.

 

Parecer nº 1333 / 2022 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC

 
 
Senhor Secretário (C\c COFIN),
 
Trata-se de contratação emergencial por dispensa

de licitação, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a ser
firmado com a empresa FSF TECNOLOGIA S.A, CNPJ n.º
05.680.391/0001-56, que tem por objeto a prestação de
serviço de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme
autorização concessiva dada pelo Excelso Presidente deste
Tribunal por meio da Decisão n.º 3682/2022 (1135045), em
face da iminência do término da vigência de contrato similar,
configurando-se o caráter urgente da contratação, necessária
para que não venha causar prejuízo a este Tribunal,
principalmente considerando as Eleições vindouras, razão
pela qual esta Unidade setorial fora provocada para aferir a
conformidade dos valores lançados em minuta alusiva a
pretensa contratação (1138374), baseados em proposta trazida
pela empresa em pretenso procedimento de prorrogação
excepcional ao Contrato n.º 18/2017 (1127696).
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Isto posto, considerando o prazo de duração da

nova avença, temos que o custo mensal dos serviços será de
R$ 1.432,37 (um mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta
e sete centavos), com a previsão de somente
uma instalação em novo endereço no valor de R$ 561,71
(quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos), o
que implica assim em um preço global orçado em R$
9.155,93 (nove mil cento e cinquenta e cinco reais e
noventa e três centavos), anuindo-se com os valores antes
levantados pela Gestão em seu Despacho AGC1138665,
recomendando-se a correção quanto ao valor contratual a ser
celebrado na redação da minuta então apresentada (1138374),
razão pela qual devolvemos os presentes autos para
conhecimento e providências.

 
Atenciosamente,
 

 
Wilton Daniel Felix de Lima

Assistente II - SPPAC
 
 

Maurício Marcelino Alves
Chefe da SPPAC

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 31/08/2022, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 31/08/2022, 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
1138970 e o código CRC EACE99E5.
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Em face dos apontamentos da AGC, conforme

consta do Despacho 1138665, submeto a questão à análise
prévia da Assessoria Jurídica.

Quanto ao valor contratação, devolvo o feito à SLC,
para ciência do Parecer 1333, da SPPAC 1138970.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2022, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139181 e o código CRC 33A1222E.

0008004-53.2022.6.02.8000 1139181v1
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PROCESSO : 0008004-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : GSAD
ASSUNTO : CONTRATO EMERGENCIAL.CONTAGEM DE PRAZOS.

 

Parecer nº 1339 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Trata-se de encaminhamento dos autos a esta
Assessoria Jurídica, pela Secretaria de Administração
(1139181), em face dos apontamentos da AGC (1138665)
relativos a contagem do prazo de vigência previsto para a
contratação emergencial em tela, tendo em vista a omissão da
Lei n° 8.666/93 de Licitações e Contratos Administrativos
acerca dos termos de início e fim.

 
A AGC anexou aos autos o Parecer nº

00085/2019/DECOR/CGU/AGU (1138643), que trata de novas
orientações a respeito de contagem de prazos contratuais no
âmbito da Administração Pública Federal.

 
A contratação emergencial em questão, por

dispensa de licitação, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
a ser firmado com a empresa FSF TECNOLOGIA S.A, CNPJ n.º
05.680.391/0001-56, tem por objeto a prestação de serviço de
fornecimento de enlace dedicado de acesso à internet para o
Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme autorização
concessiva dada pelo Excelso Presidente deste Tribunal por
meio da Decisão n.º 3682/2022 (1135045).

 
A legislação aplicável trata das contratações

emergenciais no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993.
 
Em coadunação com o conteúdo veiculado no

Parecer AGU, entende-se não haver óbice para realizar a
contagem do prazo em meses, desde que observados os
ditames legais.

 
Nesse sentido, o artigo 110 da Lei n° 8.666/93

determina que, em relação aos prazos, a contagem deverá ser
feita excluindo o dia do início e incluindo o do vencimento.

 
Quanto aos termos de início e fim da contagem,

deve-se observar o que dispõe o Código Civil, art. 132, §3°
"Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número
do de início, ou no imediato, se faltar exata
correspondência.", em conformidade com o artigo 54 da Lei
de Licitações, que determina a aplicação suplementar dos
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do
direito privado diante de omissões.

 
Assim, conclui-se não haver empecilhos

jurídicos para que a contratação de emergência tenha
os prazos contados em meses, desde que atente-se às
disposições legais de contagem.

 
A exceção esta nas contratações emergenciais de

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídos no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos e ininterruptos.
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Ressalta-se que a conversão da contagem em dias

para meses é uma faculdade da Administração, como
consolidado pelo posicionamento da AGU citado nos autos,
sendo aceitáveis ambas as possibilidades, desde que
esclarecidas no instrumento contratual.

 
Outrossim, objetivando elucidar eventuais

contratações em que exista impasse de natureza semelhante,
esta Assessoria entende ser admitido que a Administração
realize contratações com prazos em meses, desde que atente a
igualdade da data do mês inicial e final, respeitando a regra
da exclusão do dia inicial e inclusão dia final.

 
Ainda, em complemento, aqui unicamente para fins

de fixação de parâmetros para aditamentos de contratos
futuros sob o alvedrio de situações similares, nos casos em
que permitida a prorrogação contratual, que não é obviamente
a situação dos presente autos, é imperativa a observância do
limite total legal de 60 (sessenta) meses, a necessidade de se
manter a regra da "data a data" e a redução de 4 (quatro)
dias quando do último termo da última prorrogação
permitida, ou a exclusão de 1 (um) dia do final a cada
prorrogação anual que se fizer , visando igualar o tempo
das contagens feitas em dias e em meses e seguir a regra em
questão.

 
A título de exemplo, no contrato que tem seu termo

final em 05/02/2022, o seu termo aditivo, quando da
prorrogação por 12 meses, deverá ser contado a partir de
06/02/2022 até 06/02/2023, a próxima prorrogação de
07/02//2023 até 07/02/2024, seguindo a mesma logicidade nos
termos aditivos subsequentes, até que no último se exclua 4
(dias) do final da vigência.

 
A outra possibilidade é a exclusão de 1 (um) dia de

cada prorrogação anual, até o final da avença no limite legal
de sessenta meses.  

 
À Secretaria de Administração para continuidade da

contratação.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/09/2022, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/09/2022, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139313 e o código CRC 17839222.

0008004-53.2022.6.02.8000 1139313v17
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
À SLC, para ciência e promover, se necessário, os

ajustes da minuta de contrato emergencial às orientações
veiculadas no Parecer 1339, da AJ-DG (doc. 1139313) e
devolver o feito à análise daquela Assessoria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2022, às 01:17, 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
1140637 e o código CRC 97EAE16E.

0008004-53.2022.6.02.8000 1140637v1
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CONTRATO Nº XX/2022 
SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, 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 nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
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 FSF TECNOLOGIA 
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada na Rua Joaquim Nabuco, 
325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,  e-mail: felipe@alootelecom.com.br, site: 
www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe 
Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de comunicação de dados, com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal nº 8.078/90, 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, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 
O presente contrato tem o valor global de R$ 9.155,93  (nove mil, cento e 

cinquenta e cinco dias e noventa e  três centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um 
reais e setenta e um centavos), e o valor mensal dos serviços é de R$ 1.432,37 (um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

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 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
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possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção, a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
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22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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 QUARTO - 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 CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta deste contrato; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias, a partir do 
dia 08/09/2022, conforme os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório e 
contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada 
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES  
  
 Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
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TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A Contratada, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  TREZE - 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 – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a 
contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente 
que reconheceu a Dispensa de Licitação, constante no evento SEI xxxx e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 1127696. 
 
 
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 em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 
 

 
                                  Maceió, XX de XXXX de 2022. 

  
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
 

 
Pela Empresa:            
                                                 Felipe Calheiros Cansanção 
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CONTRATO Nº XX/2022 
SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, 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 nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
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 FSF TECNOLOGIA 
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada na Rua Joaquim Nabuco, 
325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,  e-mail: felipe@alootelecom.com.br, site: 
www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe 
Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de comunicação de dados, com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal nº 8.078/90, 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, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 
O presente contrato tem o valor global de R$ 9.155,93  (nove mil, cento e 

cinquenta e cinco dias e noventa e  três centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um 
reais e setenta e um centavos), e o valor mensal dos serviços é de R$ 1.432,37 (um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

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 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
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possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção, a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
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22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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 QUARTO - 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 CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta deste contrato; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias, a partir do 
dia 09/09/2022, conforme os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório e 
contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada 
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES  
  
 Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
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TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A Contratada, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  TREZE - 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 – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a 
contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente 
que reconheceu a Dispensa de Licitação, constante no evento SEI xxxx e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 1127696. 
 
 
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 em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 
 

 
                                  Maceió, XX de XXXX de 2022. 

  
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
 

 
Pela Empresa:            
                                                 Felipe Calheiros Cansanção 
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CONTRATO Nº XX/2022 
SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, 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 nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
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 FSF TECNOLOGIA 
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada na Rua Joaquim Nabuco, 
325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,  e-mail: felipe@alootelecom.com.br, site: 
www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe 
Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de comunicação de dados, com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal nº 8.078/90, 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, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 
O presente contrato tem o valor global de R$ 9.155,93  (nove mil, cento e 

cinquenta e cinco dias e noventa e  três centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um 
reais e setenta e um centavos), e o valor mensal dos serviços é de R$ 1.432,37 (um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

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 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
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possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção, a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
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22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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 QUARTO - 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 CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta deste contrato; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por  6 (seis) meses, a partir do dia 
08/09/2022, conforme os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório e 
contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada 
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES  
  
 Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
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TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A Contratada, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  TREZE - 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 – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a 
contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente 
que reconheceu a Dispensa de Licitação, constante no evento SEI xxxx e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 1127696. 
 
 
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 em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 
 

 
                                  Maceió, XX de XXXX de 2022. 

  
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
 

 
Pela Empresa:            
                                                 Felipe Calheiros Cansanção 
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CONTRATO Nº XX/2022 
SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, 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 nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
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 FSF TECNOLOGIA 
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada na Rua Joaquim Nabuco, 
325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,  e-mail: felipe@alootelecom.com.br, site: 
www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe 
Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de comunicação de dados, com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal nº 8.078/90, 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, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 
O presente contrato tem o valor global de R$ 9.155,93  (nove mil, cento e 

cinquenta e cinco dias e noventa e  três centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um 
reais e setenta e um centavos), e o valor mensal dos serviços é de R$ 1.432,37 (um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

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 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
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possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção, a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
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22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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 QUARTO - 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 CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta deste contrato; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por  6 (seis) meses, a partir do dia 
09/09/2022, conforme os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório e 
contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada 
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES  
  
 Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
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TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A Contratada, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  TREZE - 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 – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a 
contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente 
que reconheceu a Dispensa de Licitação, constante no evento SEI xxxx e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 1127696. 
 
 
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 em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 
 

 
                                  Maceió, XX de XXXX de 2022. 

  
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
 

 
Pela Empresa:            
                                                 Felipe Calheiros Cansanção 
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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 setembro de 2022.
À AJ-DG,
Senhor Assessor, 
Apresento minutas de contrato para análise de seus

termos e  deliberação quanto a que melhor se amolda ao caso
em testilha, conforme discriminado abaixo:

a) minuta de contrato com início da vigência no dia
08/09/2022 e prazo de vigência de  180 dias, SEI 1141109;

b) minuta de contrato com início da vigência no dia
09/09/2022 e prazo de vigência de  180 dias, SEI 1141113; 

c) minuta de contrato com início da vigência no dia
08/09/2022 e prazo de vigência de  6 meses,  SEI 1141121;

d) minuta de contrato com início da vigência no dia
09/09/2022 e prazo de vigência de  6 meses,  SEI 1141122;

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/09/2022, 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
1141124 e o código CRC 0A9E30DF.
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
Senhora Chefe,
 
Conforme já apontado no Parecer 1339 (1138970),

os prazos contratuais podem ser contados em dia ou em
meses, como quiser a Administração. Há respaldo legal para
ambas as situações e a escolha da diretriz a ser seguida é ato
discricionário.

 
É de se registrar, por oportuno, que o entedimento

desta AJ/DG é o de que o prazo disposto no art. 24, IV, da Lei
nº 8.666/1993, de 180 (cento e oitenta) dias, não é
peremptório. 

 
É possível, portanto, especificamente no caso dos

autos, a formatação do contrato como sendo em 180 (cento e
oitenta) dias ou em 6 (seis) meses, como entender mais
apropriado a Administração.

 
Recomenda-se o encaminhamento dos autos à

Secretaria de Administração, para a necessária definição, com
a urgência que o caso requer.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/09/2022, 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
1141299 e o código CRC 9CD72DC8.
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
À SAD, 
Senhor Secretário, 
Em razão do que consta no Despacho AJ-

DG 1141299, encaminho os autos para deliberação, conforme
recomendado.

Ressalto, que a Gestão se manifestou no sentido do
que consta na minuta 1141122, cujo os dados a Assessoria
entedeu possível. 

Diante do exposto, encaminho os autos, solicitando
que após a manifestação de Vossa Senhoria, a minuta
conveniente/oportuna para a administração seja encaminhada
para análise da AJ-DG.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/09/2022, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141495 e o código CRC CA8DDA43.
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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 setembro de 2022.
À SLC, assinalando que a aprovação da minuta

cabe ao Sr. Assessor Jurídico. 
Quanto ao aspecto adiministrativo, por se tratar de

contratação em caráter emeregencial, convém que o prazo de
vigência coincida com o disposto no art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, sem embargo das demais normas de contagem de
prazos, as quais, comumente, não são objeto de cláusula
específica nos contratos, posto que decorrentes da lei, seja a
lei de licitações ou a legislação civil pertinente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2022, 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
1141551 e o código CRC C82EC7DB.

0008004-53.2022.6.02.8000 1141551v1

Despacho GSAD 1141551         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 154



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

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
À AJ-DG,
Para com apoio no Despacho GSAD 1141551,

solicitar a análise da minuta constante no evento
SEI 1141109, que prevê prazo de vigência de 180 dias, com
início no dia 08/09/2022.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/09/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141576 e o código CRC 7BBF903B.
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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 : 0008004-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1359 / 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 FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
05.680.391/0001-56, para a prestação dos serviços de
fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para o
Fórum Eleitoral de Arapiraca, com arrimo no art. 24, Inciso
IV, da Lei nº 8.666/93, totalizando o valor no montante de R$
9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco dias e noventa e
três centavos).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O presente processo teve início por conta da

inviabilidade de prorrogação excepcional de avença já em
andamento e por conta de os serviços serem essenciais à
prestação dos serviços deste Regional e à realização das
Eleições de outubro próximo.

 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 1127702;
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos

Estaduais 1127702;
- Certidão Negativa de Débitos

Municipais 1127702;
- Certidão CADIN 1127705;
- Consulta Consolidada TCU 1127704 e
- Proposta da empresa - AUSENTE.
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC - há

justificativa para a contratação de empresa
específica (1136409)

-  Demontrativo da existência de crédito (1137493).
 
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 
 
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:
(...)
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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."

 
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
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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
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
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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.

 
Todavia, necessário se faz o prévio cumprimento

das seguintes diligências: 1. atualização do SICAF ou juntada
aos autos de certidão de regulariddae da empresa junto ao
FGTS, vez que a informação constante do processo encontra-
se vencida; 2. trazer ao procedimento Declaração de
Inexistência de Nepotismo, salvo melhor juízo, faltante; e, 3.
juntar/atualizar no processo proposta da empresa anuindo à
contratação nos termos minutados, por 180 (cento e oitenta)
dias, vez que a proposta constante dos autos está formatada
para o fim de uma prorrogação contratual por 12 (doze)
meses.

 
Assim, após saneado o processo com o

cumprimento das diligências supra, 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 FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no
CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, para a prestação dos
serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, com arrimo no
art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, totalizando o valor no
montante de R$ 9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco
dias e noventa e três centavos).

 
 À Secretaria de Administração, para conhecimento

e providências.
 
Cumpridas as recomendações, deve o processo

seguir à Diretoria-Geral, para continuidade do feito.  

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
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Jurídico, em 02/09/2022, 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
1141586 e o código CRC C14B0A34.
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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 setembro de 2022.
À SEIC, para atender à diligência assinalada no

Parecer 1359 (doc. 1141586):
 1. atualização do SICAF ou juntada aos autos de

certidão de regulariddae da empresa junto ao FGTS, vez que a
informação constante do processo encontra-se vencida;

2. trazer ao procedimento Declaração de
Inexistência de Nepotismo, salvo melhor juízo, faltante; e,

3. juntar/atualizar no processo proposta da
empresa anuindo à contratação nos termos minutados, por
180 (cento e oitenta) dias, vez que a proposta constante dos
autos está formatada para o fim de uma prorrogação
contratual por 12 (doze) meses.

Após, devolver os autos à Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141689 e o código CRC 587C9501.

0008004-53.2022.6.02.8000 1141689v1

Despacho GSAD 1141689         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 161



E-mail - 1141747

Data de Envio: 
  02/09/2022 18:01:19

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

Para:
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Contratação - Enlace dedicado - Fórum Eleitoral de Arapiraca

Mensagem: 
  Prezada senhora Cláudia,

Para darmos continuidade à contratação da prestação dos serviços de fornecimento de enlace dedicado
de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, é necesserário que sejam
encaminhadas/ajustadas as seguintes documentações:

- proposta de preço nos termos que será formalizada a contratação, no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias; e
- 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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Proposta Comercial 

 
 

 

Maceió/AL, 06 de setembro de 2022. 
 

 
Ao 

PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Att.: Sr. Daniel Macedo 

 
Ref.: Prorrogação em caráter excepcional do Contrato TRE/AL nº 18/2017 

  
 

Prezado(a) Senhor(a), 
 
Com o objetivo de atender a solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – 

TRE/AL, segue, em anexo, a proposta de preços para Prorrogação em caráter excepcional 
com aplicação de reajuste de acordo com Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do Contrato 

nº 18/2017, para fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para a o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, conforme quantidades e especificações descritas nos Anexos I e 
I-A no edital. A presente proposta observará os padrões mínimos de qualidade exigíveis, 

conforme as especificações constantes no Edital e seus anexos, da empresa FSF 
TECNOLOGIA S.A., estabelecida no endereço, Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, 
Maceió-AL, inscrita no CNPJ 05.680.391/0001-56. 

 
Colocamo-nos à disposição de V.S.a. para quaisquer esclarecimentos adicionais, através 

do fone/fax: (082) 2123-3500, e-mail: comercial@alootelecom.com.br.  
 
 

 
 

(Assinado eletronicamente) 
FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 

Diretor Presidente 
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PROPOSTA COMERCIAL PARA PRORROGAÇÃO EM CARÁTER 

EXCEPCIONAL DO CONTRATO TRE/AL Nº 18/2017 

 
 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
1.1.  Para elaboração dessa proposta de preço foram consideradas as especificações 

contidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos. 
 
1.2.  Informações cadastrais: 

 
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.; 

Nome fantasia: Aloo Telecom; 
CNPJ/MF: 05.680.391/0001-56; 
Inscrição Estadual: 241047889; 

Inscrição Municipal: 900646713; 
Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Maceió-AL; 

Telefone/fax: (082) 2123-3500; 
E-mail: comercial@alootelecom.com.br; 
Endereço Eletrônico: www.aloo.com.br.  

 
1.3.  Estão inclusos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como: custos 
diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, lucro e outros ônus que 
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto do Contrato em questão. 

 
2. OBJETO 

 

2.1.  A presente proposta tem por objeto a Prorrogação em caráter excepcional do 
prazo contratual pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para prestação de serviços 

para fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para a o Fórum Eleitoral de 
Arapiraca, conforme quantidades e especificações descritas nos Anexos I e I -A do edital. 
 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

3.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, podendo ser 
prorrogada, através de solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL. 
 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1. A vigência da prorrogação excepcional do contrato será de 6 (seis) meses, 
passando a vigorar a partir da data da assinatura do instrumento contratual, na forma 
disposta no artigo 57, § 4º, da Lei N° 8.666/2021. 

 
5. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CIRCUITOS E SERVIÇOS 

 
5.1. Contratação de empresa para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet, 
com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado no prédio sede do Fórum Eleitoral de 
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Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio de Oliveira Lima, nº 147, Bairro Novo 
Horizonte, Arapiraca, Alagoas – CEP 57312-630; 

 
5.2 . A ALOO TELECOM possui autorização da ANATEL para prestação dos serviços 
ofertados na área abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 

 
5.3 . O serviço de comunicação de dados estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
 
5.4 . Operação em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 

 
5.5 . Suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de IPv6; 

 
5.6 . A ALOO TELECOM irá considerar a velocidade apresentada como banda livre 
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do 

modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 
 

5.7 . A ALOO TELECOM fornecerá bloco de no mínimo 6 (seis) endereços IPs válidos, 
contíguos e roteáveis a partir da internet; 
 

5.8 . Os endereços IPs fornecidos serão visíveis a partir da Internet (endereços públicos); 
 
5.9 . A ALOO TELECOM irá fornecer enlace de comunicação terrestre, provido através 

de conexão de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido 
aos requisitos de desempenho; 

 
5.10 . Os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do FEA serão apropriados 
para uso interno, não devendo ser susceptíveis a propagação de fogo; 

 
5.11 . A ALOO TELECOM se obriga a disponibilizar e manter durante toda a prestação 

do serviço, equipamento roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na 
capacidade especificada; 
 

5.12 A responsabilidade de configuração e gerenciamento do equipamento roteador será 
exclusivamente de competência da licitante ALOO TELECOM. A ALOO TELECOM se 

comprometerá a dar suporte para a implantação do serviço, inclusive alocando um técnico 
para definição, configuração, implantação e testes no roteador e no acesso, em conjunto 
com os técnicos do Regional, e para atendimento no local de sua instalação, caso haja a 

necessidade; 
 

5.13 . O roteador possuirá porta padrão Gigabit Ethernet para conexão aos equipamentos 
de rede do TRE/AL. Será configurada no roteador uma comunidade SNMP v1/v2 que 
permita acesso do tipo somente leitura, por parte do Regional, a todos os parâmetros 

disponíveis no roteador; 
 

5.14 . O roteador suportará tráfego com banda completamente ocupada, sem exceder a 
70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado o rompimento deste limiar, a 
ALOO TELECOM irá substituir o roteador por equipamento de maior capacidade de 
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processamento. A ALOO TELECOM fornecerá usuário de leitura de configurações e 
capaz de visualizar parâmetros de uso, como o da CPU; 

 
5.15 . O serviço irá incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, 
compreendendo instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção; 

 
5.16 . 30 (trinta) dias antes do o término de vigência contratual, a ALOO TELECOM irá, 

junto à Gestão Contratual, agendar formalmente o recolhimento de todos os seus 
equipamentos das dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidad e 
o TRE quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 

 
5.17 . A contratação terá valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 

trafegada; 
 
5.18 . Não existirão filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 

explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
 

5.19 . Eventuais intervenções programadas no serviço por parte da ALOO TELECOM, 
que demandem a indisponibilidade do mesmo, serão previamente agendadas com a 
contratante e realizadas em horários que não impactem o andamento dos trabalhos em 

curso; 
 
5.20 . Abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central de Atendimento 

Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos ou móveis, e também 
de sítio na Internet; 

 
5.20.1 . A Central de Atendimento manterá gravados os atendimentos telefônicos 
por um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE 

poderá requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 
(um) dia útil após a solicitação; 

 
5.20.2 . Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato através de 
telefone móvel diretamente com qualquer representante da ALOO TELECOM. O 

primeiro contato será obrigatoriamente ser realizado junto à Central de 
Atendimento, por meio de ligação gratuita; 

 
5.20.3 . No ato da abertura do chamado técnico será gerado e fornecido o número 
da ocorrência para o devido acompanhamento; 

 
5.20.4 . A LICITANTE deverá informar a URL do site de Internet bem como o 

número telefônico 0800 para fins de verificação de adequação; 
5.21 . O suporte técnico estará disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias 
por semana; 

 
5.22 . O procedimento de abertura de chamados irá cadastrar, no mínimo, as seguintes 

informações: 
 

5.22.1 . Código de identificação da contratante; 

5.22.2 . Código de identificação do circuito afetado; 
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5.22.3 . Descrição do problema observado e; 
5.22.4 . Identificação e contatos do responsável pela abertura do chamado 

(contratante). 
 

5.23 . Cada chamado aberto receberá um código de identificação, que será informado ao 

responsável pela abertura na contratante. Tal código será utilizado futuramente no 
acompanhamento do chamado e, quando for o caso, para efeito da apuração de descontos 

por não cumprimento dos níveis de serviço contratados. 
 
5.24 . O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para o TRE-AL, mesmo quando for 

necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da ALOO TELECOM ou 
qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço; 

 
5.25 . O atendimento obedecerá aos prazos abaixo: 
 

5.25.1 Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há 
indisponibilidade no uso do serviço. Prazo de Solução Definitiva de 08 (oito) 

horas; 
 
5.25.2 . Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, 

simultânea ou não, no uso dos serviços, estando ainda disponíveis, porém 
apresentando problemas. Prazo de Solução Definitiva de 12 (doze) horas; 
 

5.25.3 . Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para problemas 
que não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços e esclarecimentos 

técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços. Não haverá abertura de 
chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados, domingos e 
feriados. Prazo de Solução Definitiva de 03 (três) dias úteis 

 
5.26 . Caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento dos prazos estimados de 

solução definitiva, em decorrência da abrangência e complexidade do serviço, a ALOO 
TELECOM irá apresentar justificativa e propor novo prazo, submetendo-o à aprovação 
do TRE-AL; 

 
5.27 . Será considerado para efeitos do nível mínimo de serviço exigido, prazo de solução 

definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico efetuada pela 
equipe técnica do TRE-AL à ALOO TELECOM e a efetiva recolocação dos serviços em 
seu pleno estado de funcionamento e aceite pela equipe especializada do TRE-AL; 

 
5.28 . A ALOO TELECOM estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas; 
5.29 . As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em 
função do não cumprimento do Nível Mínimo de Serviço, conforme a severidade 

apresentada: 
5.29.1 . Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
5.29.2. Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 (cinco) dias; 

Proposta atualizada - Aloo (1144177)         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 167



Página 6 de 15 

Proposta Comercial 

 
 

 

 
5.29.3. Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência,  

conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
5.29.4. Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos 

subitens anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor 
global da contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo 

de 5% da Contratação. 
 

5.30. Após concluído o chamado, a ALOO TELECOM comunicará o fato à equipe 

técnica do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-
AL não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até 

que seja efetivamente solucionado pela ALOO TELECOM. Neste caso, o TRE-AL 
fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto; 
 

5.31.  A ALOO TELECOM irá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de 

seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço; 
 
5.32. O serviço irá possuir índice de disponibilidade mensal (IDM) superior, ou igual, a 

99,4% (noventa e nove vírgulas quatro por cento); 
 
5.33. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual 

de tempo em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. 
 

5.33.1. Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o 
acesso estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas 
indisponibilidades as seguintes situações: 

 
5.33.1.1. Paradas programadas pela ALOO TELECOM e aprovadas pelo 

TRE-AL. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela ALOO 
TELECOM com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência; 
 

5.33.1.2. Paradas internas sob responsabilidade do TRE-AL (sem 
responsabilidade da ALOO TELECOM). 

 
5.34. O índice de indisponibilidade mensal (IDM) será definido conforme descrito 
abaixo: 

5.34.1 . IDM = (Mc - Mi) / Mc * 100 
 

5.34.2 . Mc = Minutos contratados no mês (1440 * qtde. de dias no mês). Mi = 
Minutos de indisponibilidade no mês. 

 

5.35. Será considerada indisponibilidade os minutos em que ocorra a impossibilidade da 
transmissão/recepção de dados entre o roteador instalado no TRE-AL e a Internet; 

 
5.36. A ALOO TELECOM irá garantir latência (o tempo em que um pacote IP leva para 
ir do roteador alocado no Regional para o Backbone de acesso à Internet) menor ou igual 

a 100 ms (cem milissegundos) e perda de pacotes inferior a 1% (um por cento). O valor 
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de referência será o valor médio obtido em uma amostra de 5 (cinco) minutos. Quando a 
utilização do link for inferior a 80%, cada violação destes limiares será considerada 

indisponibilidade de 5 minutos; 
 
5.37. A ALOO TELECOM irá possuir e disponibilizar monitoração em tempo real do 

tráfego da conexão do Regional, e disponibilizar, por meio do seu “Portal de 
Acompanhamento dos Serviços”, informações sobre os serviços prestados; 

 
5.38. Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços, qualquer ferramenta de 
gestão acessível através da Internet por intermédio de um navegador web, com acesso 

restrito através de usuário/senha, e utilizando o protocolo HTTPS ou HTTP; 
 

5.39. As estatísticas de desempenho do acesso à internet serão atualizadas em intervalos 
de no mínimo 5 (cinco) minutos, sendo que a ALOO TELECOM irá manter disponíveis 
no portal por, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 
5.40. A medição de tráfego de acesso em tempo real não poderá causar qualquer 

degradação, deficiência ou interrupção na prestação do serviço contratado; 
 
5.41. Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a ALOO TELECOM irá 

calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso apresente valor inferior ao 
mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de prestação do serviço, conforme 
especificado abaixo: 

 
5.41.1.1 . VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

5.41.1.2 . VD Valor do Desconto; 
5.41.1.3 . VMA Valor Mensal do Acesso; 
5.41.1.4 . IDM Índice de Disponibilidade Mensal; 

 
5.42. Após a ativação do enlace, a equipe técnica do TRE-AL realizará os testes 

necessários para homologação; 
 
5.43. A cobrança dos serviços se iniciará apenas após a efetiva homologação do circuito;  

46. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos valores mensais, de instalação 
(único) e de mudança de endereço do enlace dedicado; 

 
6.  A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA 

SOLUÇÃO, DESCREVENDO: 

 
6.1. Relação dos Equipamentos Ativos 

 
Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o LINK DE ACESSO 
À INTERNET. 

 
a) No Datacenter do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL: 

 
1. Roteador do fabricante RAISECOM no modelo MSG 1200 ou similar. 
 

b) No backbone da ALOO TELECOM: 

Proposta atualizada - Aloo (1144177)         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 169



Página 8 de 15 

Proposta Comercial 

 
 

 

 
1. Roteador do fabricante JUNIPER no modelo MX5 ou similar; 

2. Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X460-24t ou similar; 
3. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou similar. 

 

Os datasheets dos fabricantes encontram-se anexos a esta proposta. 
 

6.2. Projeto de Encaminhamento e Implantação Inicial do Serviço 

 

 
 

6.3. Os acessos de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e a Sede do TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL, seguirão 

conforme detalhado abaixo no diagrama: 

 

ALOO TELECOM

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

Rede de Acesso

Fibra Óptica 1

TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL – TRE/AL

Rede 

Cliente

CEO

CPE
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7. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 

7.1. Os serviços serão atendidos através da utilização dos seguintes produtos da 

Aloo: 

 

7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO 

 

7.1.1.1. Características 
 
a) O ALOO MAX IP DEDICADO é a solução de Internet Dedicada da ALOO, ou seja, 

a sua Internet Profissional. Com essa solução sua empresa obtém acesso à Internet de 
forma dedicada e a banda (velocidade contratada) é garantida para o cliente. 

 
b) Além disso, sua empresa pode usufruir da mesma velocidade contratada tanto para 
download quanto para upload e de endereços IPs fixos, que possibilitam a 

disponibilização de conteúdo próprio sem necessidade de contratação de serviços de 
hospedagem, bem como o acesso remoto de usuários. 

 
c) Principais Características: 
i. Acesso simétrico: velocidade de download igual a de upload; 

ii. Acesso exclusivo: a velocidade contratada é garantida; 
iii. Disponibiliza 8 endereços de IP fixos para sua empresa ou conforme demanda 
solicitada; 

iv. Supervisão 24x7 dedicada ao seu link. 
 

d) O modelo padrão de conexão para entrega do serviço ALOO MAX IP DEDICADO 
está detalhado na figura abaixo: 
 

Backbone 

IP

NOC

CPE

Empresa

Internet

  
 
e) No roteador de acesso, de propriedade da ALOO TELECOM, sua rede interna (LAN) 

estará conectada à interface LAN deste equipamento. A porta WAN do roteador ao 
equipamento do acesso ALOO MAX IP DEDICADO. 

 
f) Ideal para: 
i. Empresas e Órgãos Públicos que enviem muitos arquivos, pois como a velocidade de 

upload é igual a de download o desempenho ao enviar arquivos é superior; 
ii. Empresas e Órgãos Públicos que disponibilizam conteúdo próprio e precisam de 

endereços válidos na Internet (IPs fixos). 
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7.1.2. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO 

 
7.1.2.1. Características do Gerenciamento Proativo 
 

a) Gerenciamento de todos os circuitos e serviços, independentemente de uma eventual 
subcontratação; 

 
b) Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e serviços, independentemente de 
suas tecnologias; 

 
c) A Aloo é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, 

sistemas e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência; 
 
d) Qualquer inclusão ou alteração de características técnicas dos circuitos na gerência, 

será realizada no prazo do ANO, a partir da implementação da característica técnica ou 
da ativação dos novos circuitos; 

 
e) A Gerência de Rede e Serviços atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas 
na rede e garantindo a qualidade do serviço, realizando abertura, acompanhamento e 

fechamento dos chamados técnicos; 
 
f) A Gerência irá operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano; 

 
g) Caso haja necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a ALOO 

TELECOM formalizará via e-mail, à CONTRATANTE, com no mínimo 5 (cinco) dias 
úteis de antecedência; 
 

h) A indisponibilidade dos dados de gerência será contabilizada como indisponibilidade 
do serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficaram inacessíveis, caso 

isto implique em perda de dados; 
 
i) Os dados ficarão armazenados ao longo de todo o contrato. A disponibilização dos 

dados será realizada on-line, para dados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso 
sob demanda para dados anteriores a esse período; 

 
j) O cliente deve fornecer todas as informações necessárias, como endereço completo, 
telefones e contatos em todas as unidades que farão parte do backbone, e serão 

gerenciadas pela Aloo; 
 

k) Será habilitado o protocolo SNMP nos equipamentos, onde será criada a comunidade 
SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Gerência do Cliente, 
independente do gerenciamento realizado pela Aloo. 

 
7.1.2.2. Chamado Técnico 

 
a) A abertura do chamado será realizada pela equipe de gerência da Aloo, imediatamente 
após a constatação de defeito ou falha em qualquer circuito ou serviço que esteja em 

funcionamento; 
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b) Os circuitos e serviços receberão uma identificação única tanto para o Cliente como 

para a Aloo, que será de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Gerência, e 
será utilizada na abertura do chamado técnico pela Gerência Proativa; 
 

c) As informações de chamados, que serão visualizadas através do Portal, irão conter: 
 

i. Número do Chamado 
ii. Data e Hora da Abertura 
iii. Status (aberto/fechado) 

iv. Localidade 
 

d) As tentativas de contato com os técnicos do Cliente para aberturas de chamados, 
recorrências ou encerramento de chamados, que não tenham tido sucesso por ausência 
dos técnicos, serão registradas no campo “Histórico” do chamado, não resultando em 

penalidades de SLA para a Aloo; 
 

e) Os chamados técnicos só serão encerrados por um técnico do Cliente, em conjunto com 
a Central de Atendimento, que entrará em contato com o Cliente, para encerrar os 
chamados solucionados. Não será admitido o fechamento do chamado técnico por 

técnicos das unidades do Cliente; 
 
f) Os técnicos autorizados para o encerramento dos chamados serão informados pelo 

Cliente, na implantação do serviço. 
 

7.1.2.3. Portal de Gerência 
 
a) A visualização das informações são via WEB; 

 
b) Possibilitará definição de perfis de usuários e senhas para controle de acesso às 

informações de gerência, com conexão segura; 
 
c) Terá uma interface única para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias 

empregadas para a prestação dos serviços; 
 

d) O intervalo de coleta dos dados para exibição das informações serão de 5 minutos; 
 
e) A visualização das informações apresentará todas as funcionalidades listadas nos itens 

abaixo: 
 

i. Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade; 
 
ii. Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualização do status de 

todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compõem a topologia da rede 
(roteadores e circuitos) será definido pelo Cliente; 

 
iii. Visualização da utilização de banda dos circuitos, em tempo real, diário, semanal e 
mensal, com a opção de consulta de dados históricos; 

 

Proposta atualizada - Aloo (1144177)         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 173



Página 12 de 15 

Proposta Comercial 

 
 

 

iv. Visualização do consumo de CPU e memória dos roteadores com opção de consulta 
de dados históricos; 

 
v. Visualização do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opção de consulta 
de dados históricos; 

 
vi. Indicação de congestionamento nos circuitos, além dos valores de limiares excedidos 

e o enfileiramento e/ou descarte do tráfego nos roteadores; 
 
vii. Visualização dos chamados registrados, abertos e encerrados, dentro do prazo 

contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados. 
 

7.1.2.4. Relatórios 
 
a) O acompanhamento da qualidade dos serviços da rede, acompanhamento dos 

chamados e do SLA estabelecido são feitos através de relatórios disponibilizados pela 
Aloo, no Portal de Gerência, para consulta diária, mensal ou sob demanda; 

 
b) O portal conterá todas as informações necessárias; 
 

c) A Aloo armazena todos os dados e informações coletadas durante a vigência do 
contrato, tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados 
sumarizados para confecção de relatórios, acompanhamento dos chamados, 

acompanhamento da qualidade de serviço, de faturamento, dentre outros. Esses dados 
serão disponibilizados ao Cliente ao final do contrato; 

  
d) Todos os relatórios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informações. 
Os filtros também permitem a seleção de informações a serem impressas de um ou mais 

circuitos ou de toda rede, à critério do Cliente; 
 

e) Todos os relatórios possibilitam a seleção de datas de início e fim do período a que se 
referem os dados a serem exibidos; 
 

f) A solução de gerência permite que todos os relatórios possam ser visualizados, 
armazenados em meio eletrônicos e impressos. É implementada a funcionalidade de 

exportação dos relatórios em formatos compatíveis com MS Office, BR Office e PDF; 
 
g) Os relatórios abaixo são visualizados on-line ou gerados sob demanda: 

 
i. Relatórios de Tráfego: relatórios diários que apresentam o tráfego de todos os circuitos, 

com suas séries históricas, fornecendo subsídios para analisar o desempenho e as 
tendências de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informações da 
banda utilizada e do volume de tráfego; 

 
ii. Relatório de Acompanhamento dos Chamados: relatório diário com todas as 

informações relativas ao chamado como data, hora, identificação do elemento (circuito 
ou equipamento), descrição detalhada do chamado; 
 

iii. Relatórios de Chamados: relatório mensal de chamados abertos e encerrados; 
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iv. Relatórios de Reincidência: relatórios que mostram problemas reincidentes dos 

elementos (circuitos ou equipamentos) da rede; 
 
v. Relatório de Acompanhamento de SLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito 

as ocorrências de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada 
indicador (Parâmetros de Qualidade dos Circuitos e Serviços); 

 
vi. Relatório Específico de SLA: relatório de acompanhamento de cada indicador a ser 
monitorado para o SLA. Estes relatórios serão emitidos mensalmente. 

 
8. PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

 
 

Obs.: Aplicado reajuste de 11,53% com base no IST (Índice de Serviços de 

Telecomunicações) acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 

 

9. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
9.1.  Segue abaixo os dados do profissional com formação superior em uma das 

graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o 
responsável técnico pela execução dos serviços conforme descritos nesta proposta 

comercial: 
 
a) Nome: Sérgio Ferreira de Brito; 

b) Profissão: Engenheiro Eletricista; 
c) CREA/AL: 0205030912; 

d) RG: 1419604 - SSP/AL; 
e) CPF: 020.871.724-20. 
 

10. DADOS BANCÁRIOS 

 

10.1.  Banco do Brasil (001); Agência: 4983-2; Conta: 50728-8. 
 
11. NETWORK OPERATION CENTER – NOC 

LOTE ITEM Descrição Período PREÇO ESTIMADO

1
Prestação de serviço de comunicação de 

dados
6 meses 8.594,24R$           

2
Instalação para prestação dos serviços de 

comunicação de dados

Por 

ocorrência
-R$                  

3
Mudança de Endereço dos serviços de 

comunicação de dados

Por 

ocorrência
561,71R$             

9.155,95R$          

1

VALOR GLOBAL

Valor Global = R$ 9.155,95 (nove mil, cento e  cinquenta e cinco reais e 

noventa e cinco centavos)
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noc@alootelecom.com.br  

 
Número principal 24/7 (24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano) 
 

12. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500 

 

Se o escalonamento é necessário para questões técnicas relacionadas a um bilhete de 
problema em que não se consiga resolver no número principal, favor ligar imediatamente 
para ordem listada abaixo: 

 

 
 

13. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM 

 
Seg a sex 08h00 – 18h00: 

www.alootelecom.com.br  
Atendimento Online: 09h00 – 20h00 

 
Mônica Rollim 
Coordenadora BCC/ SAC 

82.2123-3536 
82.99118-0495 
monica.rollim@alootelecom.com.br  

 
Ana Cláudia Lamin 

Gerente de Relacionamento 
82.99122-2107 
ana.lamin@alootelecom.com.br  

 
14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM 

 
Seg a sex 8h00 – 18h00: 
Samara Lima 

Coordenadora Financeira  
82.2123-3514 

samara.lima@alootelecom.com.br      
 
 

 
 

 

Proposta atualizada - Aloo (1144177)         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 176



Página 15 de 15 

Proposta Comercial 

 
 

 

 
 

 
Maceió/AL, 06 de setembro de 2022. 

 

 
 

 
(Assinado eletronicamente) 
FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 
Diretor Presidente 
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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. 

 

 

FSF TECNOLOGIA S.A., sociedade anônima de capital fechado, organizada e existente 

nos termos da Lei brasileira, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 05.680.391/0001-56, com sede na Cidade de Maceió, Estado de 

Alagoas, na Rua Joaquim Nabuco, nº 325, no bairro Farol, CEP 57051-410, neste ato representada, 

na forma de seu estatuto social, por seu diretor presidente, FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO, 

brasileiro, casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia 

(“CPF/ME”) sob o nº 041.633.924-75, portador da cédula de identidade expedida pela Secretaria de 

Segurança Pública do Estado de Alagoas (“SSP/AL”) de nº 2000001100607, domiciliado no 

endereço da sede da empresa que ora representa, 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/AL, 06 de setembro de 2022. 

 

 

 

(Assinado eletronicamente) 

FSF TECNOLOGIA S.A. 

p. FELIPE CALHEIROS CANSANÇÃO 

Diretor Presidente 
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
 
À SAD,
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao determinado por Vossa

Senhoria, Despacho GSAD - 1141689, solicitamos à atual
contratada Declaração de Inexistência de Prática de
Nepotismo e Proposta de Preço atualizada, nos termos que
será formalizada a contratação, com o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, e-mail Seic - 1141747.

As documentações foram juntadas aos autos,
encontrando-se presentes nos documentos
Sei 1144181 e 1144177, respectivamente.

Acerca da proposta de preço, registramos que ela
não foi detalhada na forma recomendada por esta Seção. No
entanto, há de se registrar que o período nela disposto, 6
(seis) meses), ultrapassa o período que se almeja contratar,
180 (cento e oitenta) dias.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/09/2022, às 15:02, 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
1144182 e o código CRC 563FBB65.
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos, após a diligência

realizada pela SEIC (doc. 1144182), pedindo que ao feito seja
dada total prioridade de tramitação, uma vez que que a
vigência do atual contrato (de n° 18/2017) terá vencimento
no próximo dia 08/09/2022, de tal forma que, para que não
haja soluçãod e continuidade na prestação do serviço, a
autorização da contratação emergencial deve ser promovida
ainda nesta data, preferencialmente.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 19:35, 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
1144760 e o código CRC 249043B6.

0008004-53.2022.6.02.8000 1144760v1
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Maceió, 07 de setembro de 2022.
À SAD
Senhor Secretário,
 
A Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral

manifestou-se por meio do Parecer 1359/2022 (1141586),
reconhecendo a essencialidade dos serviços e urgência da
contratação. Contudo, observou a ausência dos seguintes
documentos: 

1. atualização do SICAF ou juntada aos
autos de certidão de regulariddae da
empresa junto ao FGTS, vez que a
informação constante do processo
encontra-se vencida;
2. Declaração de Inexistência de
Nepotismo; e,
3. Proposta da empresa anuindo à
contratação nos termos minutados, por
180 (cento e oitenta) dias, vez que a
proposta constante dos autos estava
formatada para o fim de uma prorrogação
contratual por 12 (doze) meses.

 
À condição de saneado o processo, com o

cumprimento das diligências supra, diante da situação de
dispensa verificada, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, a AJ-DG terminou por opinar pela possibilidade da
contratação da empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no
CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, para a prestação dos
serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, com arrimo no
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art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, totalizando o valor no
montante de R$ 9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco
dias e noventa e três centavos).

 
Ato contínuo, a SEIC fez juntar Declaração de

Inexistência de Prática de Nepotismo (1144181) e Proposta de
Preço atualizada (1141747), considerando a vigência de 6
(seis) meses e não de 180 (cento e oitenta) dias, como
solicitado. 

 
Pendente ainda atualização da

consulta  SICAF ou juntada aos autos de certidão de
regulariddae da empresa junto ao FGTS, vez que a
informação constante do processo encontra-se vencida
(1127702).  

 
Pelo exposto, retorno o feito a essa Secretaria, para

aperfeiçoamento da instrução, com a urgência que o caso
requer. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/09/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144947 e o código CRC 9619C442.

0008004-53.2022.6.02.8000 1144947v1
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 05.680.391/0001-56
Razão Social:FSF TECNOLOGIA S A
Endereço: R JOAQUIM NABUCO 325 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-410

 
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:21/08/2022 a 19/09/2022 
 
Certificação Número: 2022082101074501040195

Informação obtida em 07/09/2022 15:38:58

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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Maceió, 07 de setembro de 2022.
Com a juntada da certidão de regularidade com o

FGTS atualizada (doc. 1144983), devolvo os autos à
consideração do Sr. Diretor-Geral, esclarecendo, em reforço
ao que destacado pela SEIC, a proposta de preço encaminhada
pela contratada, embora não tenha sido detalhada na forma
solicitada (em dias, não meses), o período nela disposto, 6
(seis) meses), ultrapassa o período que se almeja contratar,
180 (cento e oitenta) dias.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/09/2022, às 15:56, 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
1144985 e o código CRC DF5ECC58.

0008004-53.2022.6.02.8000 1144985v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
 
Cuida-se de pretensão de contratação direta

emergencial, com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, da prestação dos serviços de fornecimento de
enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral
de Arapiraca, com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº
8.666/93, totalizando o valor no montante de R$ 9.155,93
(nove mil, cento e cinquenta e cinco dias e noventa e três
centavos).

Em verdade, este procedimento foi
inaugurado visando à prorrogação do Contrato n° 18/2017
(0291727), celebrado com a Empresa FSF TECNOLOGIA S.A.,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, nos moldes do
§ 4º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que o ajuste
completará 60 (sessenta) meses no próximo
dia 8.9.2022, limite máximo trazido pelo art. 57, II, da Lei n°
8.666/93 (vide minuta constante do evento 1129162).

Ocorre que, como já explicado na anterior
conclusão desta Diretoria-Geral (1134094), o desenrolar
instrutório revelou controvérsia acerca da viabilidade jurídica
quanto à utilização do suporte legal escolhido para viabilizar
a continuidade dos serviços de fornecimento de enlace
dedicado de acesso à internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca.

"Com efeito, Assessoria Jurídica, por
meio da manifestação 1130749, assinalou
que os elementos até então carreados ao
caderno processual não autorizariam a
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celebração da prorrogação, uma vez que,
sob sua óptica, fundamentada em
entendimento pretoriano, "para que haja
prorrogação da vigência de contrato de
serviços contínuos, para além dos
sessenta meses, há que existir motivo de
grande envergadura, devidamente
justificado nos autos e autorizado pela
Autoridade Superior", o que não se
constatava no caso em exame, razão pela
qual pugnou pelo aperfeiçoamento da
questão.
Por sua vez, o sr. Secretário de
Administração, por meio do
evento 1133159, reitera os argumentos
que subsidiaram a proposição inicial,
defendendo que a Assessoria de Gestão
de Contratos valeu-se do caráter
imprescindível da contratação, dada a
dependência desta Justiça Eleitoral dos
serviços de comunicação de dados para a
execução de suas tarefas, destacando que
as condições para esse tipo de
prorrogação são a justificativa e a
autorização superior, conforme dicção
legal.
Verificando a persistência do óbice
encontrado, o sr. Assessor Jurídico
sugere, em nova manifestação (1133372),
haja visto o caráter urgente e inarredável
dos serviços em questão, que
a contratação seja realizada na forma
direta, pela via da dispensa de licitação
por emergência, com base no art. 24, IV,
da lei nº 8.666/1993. Advertindo, todavia,
que a contratação deve ser entabulada
somente pelo tempo tido como necessário
à conclusão de processo licitatório e que
não venha a causar prejuízos a este
Regional, principalmente considerando as
Eleições vindouras."
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(Conclusão GDG 1134094)
 
Assim, a justificativa da emergência deu-se com

base na inviabilidade de prorrogação excepcional de avença e
em razão da essencialidade dos serviços, mormente em face
da realização das Eleições de outubro próximo.

Com nova vista dos autos, a Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral manifestou-se por meio do Parecer
1359/2022 (1141586), reconhecendo a essencialidade dos
serviços e urgência da contratação. Contudo, observou a
ausência dos seguintes documentos: 

1. atualização do SICAF ou juntada aos
autos de certidão de regularidade da
empresa junto ao FGTS, vez que a
informação constante do processo
encontra-se vencida;
2. Declaração de Inexistência de
Nepotismo; e,
3. Proposta da empresa anuindo à
contratação nos termos minutados, por
180 (cento e oitenta) dias, vez que a
proposta constante dos autos estava
formatada para o fim de uma prorrogação
contratual por 12 (doze) meses.
 

À condição de saneado o processo, com o
cumprimento das diligências supra, diante da situação de
dispensa verificada, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, a AJ-DG terminou por opinar pela possibilidade da
contratação da empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no
CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, para a prestação dos
serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, com arrimo no
art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, totalizando o valor no
montante de R$ 9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco
dias e noventa e três centavos).

 
Ato contínuo, a SEIC fez juntar Declaração de
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Inexistência de Prática de Nepotismo (1144181) e Proposta de
Preço atualizada (1141747), considerando a vigência de 6
(seis) meses e não de 180 (cento e oitenta) dias, como
solicitado. 

 
A  certidão de regularidade da empresa junto ao

FGTS foi juntada no evento (1144983).   
 
Nesta senda, tendo em vista o atendimento das

diligências requeridas no Parecer AJ-DG nº 1359 /2022
(1141586), cuja ilação é pela legalidade do procedimento em
tela, RECONHEÇO a situação de dispensa verificada, com
fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, ao tempo em que
sugiro a autorização da contratação direta da empresa FSF
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
05.680.391/0001-56, para a prestação dos serviços de
fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para o
Fórum Eleitoral de Arapiraca, totalizando o valor no montante
de R$ 9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco dias e
noventa e três centavos).

 
Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para
análise e competente deliberação, em atendimento ao disposto
no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/09/2022, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144992 e o código CRC 71BFD2D0.
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PROCESSO : 0008004-53.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretária de Administração
ASSUNTO : Contratação direta por dispensa de licitação 

 

Decisão nº 3922 / 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, dada inviabilidade jurídica da
prorrogação do contrato celebrado com a Empresa FSF
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56,
nos moldes do § 4º, do art. 57, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que o
ajuste completará 60 (sessenta) meses no próximo
dia 8.9.2022, limite máximo trazido pelo art. 57, II, da Lei n°
8.666/93.

Considerando a impossibilidade da prorrogação
contratual, tendo em vista a essencialidade dos serviços, mormente
em face da realização das Eleições de outubro próximo, a Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer n. 1359 (1141586),
pugnou pela possibilidade da contratação, visando à prestação dos
serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, desde que atendidas as
diligências apontadas.  

A SEIC fez juntar Declaração de Inexistência de Prática
de Nepotismo (1144181) e Proposta de Preço atualizada (1141747),
considerando a vigência de 6 (seis) meses e não de 180 (cento e
oitenta) dias, como solicitado. Além disso, a  certidão de regularidade
da empresa junto ao FGTS foi juntada no evento (1144983).   

Ante o exposto, 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 FSF
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56,
no montante de R$ 9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco dias
e noventa e três centavos).

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
07/09/2022, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145026 e o código CRC 21E72831.
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DESPACHO

Maceió, 07 de setembro de 2022.
À COMAP/SLC, para consolidação da minuta

contratual e demais medidas cabíveis, nos termos autorizados
pela Presidência, na Decisão 3922 (doc. 1145026).

À COFIN, para emissão da competente nota de
empenho.

À AGC, para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/09/2022, 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
1145090 e o código CRC C977905F.
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DESPACHO

Maceió, 07 de setembro de 2022.
 
 
Diante da Decisão 3922, 1145026, encaminho os

presentes autos à SLC, para consolidação da minuta
contratual e demais medidas cabíveis.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 07/09/2022, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145096 e o código CRC 4A468C97.
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CONTRATO Nº 44/2022 
SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000 

 
 

Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, 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 nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
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 FSF TECNOLOGIA 
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada na Rua Joaquim Nabuco, 
325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,  e-mail: felipe@alootelecom.com.br, site: 
www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe 
Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de comunicação de dados, com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal nº 8.078/90, 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, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
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O presente contrato tem o valor global de R$ 9.155,93  (nove mil, cento e 
cinquenta e cinco dias e noventa e  três centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um 
reais e setenta e um centavos), e o valor mensal dos serviços é de R$ 1.432,37 (um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

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 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
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bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção, a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
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22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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 QUARTO - 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 CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta deste contrato; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias, a partir do 
dia 08/09/2022, conforme os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório e 
contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada 
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES  
  
 Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
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TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A Contratada, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  TREZE - 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 – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a 
contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente 
que reconheceu a Dispensa de Licitação, constante no evento SEI 1145026 e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 1127696. 
 
 
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 em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 
 

 
                                  Maceió, 08 de setembro de 2022. 

  
 
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
 

 
Pela Empresa:            
                                                 Felipe Calheiros Cansanção 
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
À COMAP,
Para fins de check list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/09/2022, às 14:02, 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
1145540 e o código CRC D8A26F8C.
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E-mail - 1145565

Data de Envio: 
  08/09/2022 14:06:43

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

Para:
    felipe@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    jussara.silva@alootelecom.com.br
    kelly.peixoto@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Contrato com TRE/|AL para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Segue em anexo o contrato nº 44/2022 a ser celebrado com Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para
assinatura preferencialmente digital na data de hoje.

Após devolver o contrato assinado para o e-mail slc@tre-al.jus.br.

Atenciosamente, 

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL

Anexos:
    Contrato_1145538_44___Servico_de_fornecimento_de_enlace_dedicado___PA_SEI_0008004_53.2022.6.02.8000___dia_08_e_180_dias.pdf
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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: 05.680.391/0001-56 DUNS®: 678405857
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia: ALOO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2022
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/02/2023
FGTS 19/09/2022
Trabalhista Validade: 05/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/09/2022
Receita Municipal Validade: 20/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 08/09/2022 14:13 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0008004-53.2022.6.02.8000

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  1145026 
 1145538

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  1145593

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/09/2022, às 14:24, 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
1145595 e o código CRC 4ECFB9AC.
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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 setembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1145595, 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 08/09/2022, às 14:25, 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
1145625 e o código CRC 54276107.

0008004-53.2022.6.02.8000 1145625v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 533/2022 - RO 1211

Observação:

PE 218/2022 ANULADO PARA EMISSÃO DO EMPENHO

R$ 5.347,51 (9/9 A 31/12/22) + R$ 561,71 (VALOR DE 1 MUDANÇA) = R$ 5.909,22.

MENSAL PRORROG INÍCIO
inclusive FIM Quant Dias Valor Unitário dia Total

 R$                                                    
1.432,37 9/9/2022 31/12/2022 112  R$                       

47,75
 R$                                            
5.347,51

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 08/09/2022, 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
1145663 e o código CRC 74D9E932.
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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 setembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1145663),

registro minha assinatura no empenho 2022NE533, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/09/2022, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145750 e o código CRC 95269B23.
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CONTRATO Nº 44/2022 
SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000 

 
 

Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, 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 nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
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 FSF TECNOLOGIA 
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada na Rua Joaquim Nabuco, 
325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,  e-mail: felipe@alootelecom.com.br, site: 
www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe 
Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de comunicação de dados, com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal nº 8.078/90, 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, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
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O presente contrato tem o valor global de R$ 9.155,93  (nove mil, cento e 
cinquenta e cinco reais e noventa e  três centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um 
reais e setenta e um centavos), e o valor mensal dos serviços é de R$ 1.432,37 (um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

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 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
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bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção, a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
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22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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 QUARTO - 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 CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta deste contrato; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias, a partir do 
dia 08/09/2022, conforme os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório e 
contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada 
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES  
  
 Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
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TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A Contratada, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  TREZE - 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 – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a 
contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
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 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente 
que reconheceu a Dispensa de Licitação, constante no evento SEI 1145026 e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 1127696. 
 
 
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 em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 
 

 
                                  Maceió, 08 de setembro de 2022. 

  
 
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
 

 
Pela Empresa:            
                                                 Felipe Calheiros Cansanção 
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E-mail - 1145780

Data de Envio: 
  08/09/2022 15:51:50

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

Para:
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 44/2022 para assinatura

Mensagem: 
   Boa Tarde!

Segue em anexo o contrato nº 44/2022 a ser celebrado com Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para
assinatura preferencialmente digital na data de hoje.

Após devolver o contrato assinado para o e-mail slc@tre-al.jus.br.

Registro que foi corrigido o valor por extenso da contratação, por erro material na versão anterior.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL

Anexos:
    Contrato_1145771_44___Servico_de_fornecimento_de_enlace_dedicado___PA_SEI_0008004_53.2022.6.02.8000___dia_08_e_180_dias.pdf
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/09/2022 16:32
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 533

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339040 70290 TIC COMRED

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

08/09/2022 Global 0000634-57.2021.6.02 - 5.909,22

05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.

22CT0044. Enlace Dedicado 100 MBPS. Acesso à Internet. Fórum Eleitoral de Arapiraca.
SEI 0008004-53.2022.6.02.8000.

-

-

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

JOAQUIM NABUCO 325 FAROL

CEP

57051-410

Município

MACEIO 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

Pré-empenho

2022PE000218

1  de      2002
Versão Data/Hora

08/09/2022 16:32:26
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/09/2022 16:32
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 5.909,22

Total da Lista

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

001 5.909,22Prestação dos serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso a
internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca(valor mensal de 9/9 a
31/12/22 + 1 mudança).
Decisão nº 3922 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1145026). Vigência
8/3/2023 (6 meses).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

08/09/2022 Inclusão 1,00000 5.909,2200 5.909,22

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

08/09/2022 16:32:26

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

08/09/2022 15:38:49

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

08/09/2022 16:32:26
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, 08 de setembro de 2022.
Devolvo os autos à SLC.
Em paralelo, remeto os autos à STI, para ciência da

autorização de contratação emergencial por 180 dias.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2022, 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
1145885 e o código CRC 2193B93B.
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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 setembro de 2022.
Ciente do Despacho SAD (doc. nº 1145885).
Ao Coordenador de Infraestrutura para conhecimento.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 08/09/2022, às 17:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145908 e o código CRC 8A680523.
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CONTRATO Nº 44/2022 
SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000 

 
 

Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, 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 nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
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 FSF TECNOLOGIA 
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada na Rua Joaquim Nabuco, 
325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,  e-mail: felipe@alootelecom.com.br, site: 
www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, neste ato representada por Felipe 
Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, doravante 
designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de 
serviços de comunicação de dados, com fulcro no art. 24, IV da Lei n° 8.666/93, 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em consonância 
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos). 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
Federal nº 8.078/90, 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, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
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O presente contrato tem o valor global de R$ 9.155,93  (nove mil, cento e 
cinquenta e cinco reais e noventa e  três centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor da instalação é de R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um 
reais e setenta e um centavos), e o valor mensal dos serviços é de R$ 1.432,37 (um mil, 
quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

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 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
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bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção, a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
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22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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 SEGUNDO - 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 TERCEIRO - 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 QUARTO - 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 CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto na Cláusula Quarta deste contrato; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias, a partir do 
dia 08/09/2022, conforme os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório e 
contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a contratada 
com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.  

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES  
  
 Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração 
e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
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TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - 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 QUINTO - A Contratada, 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 SEXTO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO NONO - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZ - 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 ONZE - 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. 

 
PARÁGRAFO DOZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/93, aplicando-lhe, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  TREZE - 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 – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Este contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do novo procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante notifique a 
contratada com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 
 
 
 
 
SEI  nº 0008004-53.2022.6.02.8000 
Contrato nº 44/2022       9 

 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente 
que reconheceu a Dispensa de Licitação, constante no evento SEI 1145026 e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada, evento SEI nº 1127696. 
 
 
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 em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo. 
 

 
                                  Maceió, 08 de setembro de 2022. 

  
 
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
 

 
Pela Empresa:            
                                                 Felipe Calheiros Cansanção 
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 09/09/2022 16:56:55
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9090554
   Data prevista de publicação: 12/09/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

19887477 Extrato do Contrato nA 44-2022 - FSF TECNOLOGIA SA.rtf d2379ad878a384c0
642120f3ce317326 5,00 R$

194,60

19887478 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 69-2022 -
VArias empresas.rtf

046b049fbb8722c8
066a56a9a4bad333 9,00 R$

350,28

19887479 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 80-2022 -
DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES.rtf

47bb76b6cab458d6
31f5b2f6bcc53ac6 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 18,45 R$
739,48
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DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°48/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: MILANFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ n° 86.729.324/0002-61
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento, montagem e
instalação, sob demanda, de mobiliário para ambientes do TRF5ªR. Fundamento Legal:
ARP-03/2022-TRF5ªR. PG-68/2021-TRF5ªR., PAV nº 0008263-25.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Lei
nº 10.520/02, Decretos:3.555/00; 3.693/00; 3.784/01; 10.024/19; 8.538/15; 7.892/13,
L.C.123/06, I.N.05/17-SEGES/MPDG, I.N.73/20-SEGE/ME, Lei nº 8.666/93. Recursos
Orçamentários: Valor: R$ 55.240,00 (cinquenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais) PT-
168455 e ED-449052. NE-657/22 de 20/05/22 na modalidade ordinário, no valor de R$
55.240,00. Vigência: 180 dias, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura:
08/09/2022. Assinam:Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR.,
e Gilmar Francisco Milan, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2022 - UASG 070002

Nº Processo: 0002019-67.2021.6.01.8000.
Pregão Nº 35/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 10.224.281/0001-10 - QUALITEK TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Contratação de
licenças de acesso à plataforma integrada de treinamento online, especializada em oferta
de conteúdos de capacitação e conscientização em segurança da informação. Nota de
Empenho: 534/2022.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 08/09/2022 a 08/09/2025. Valor
Total: R$ 10.738,21. Data de Assinatura: 08/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 08/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 44/2022; PA SEI nº 0008004-53.2022.6.02.8000; Fund. Legal: 8.666, de
21/06/1993, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos). Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº
06.015.041/0001-38 e a FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-
56; Objeto: prestação dos serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca-AL, conforme as disposições do contrato; Valor
total: R$ 9.155,93 (nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos),
estando neste valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados;
valor da instalação: R$ 561,71 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos);
valor mensal dos serviços: R$ 1.432,37 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta
e sete centavos). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 08/09/2022, conforme
os termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; Assinatura: 08/09/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022

Processo Administrativo SEI nº 0001096-77.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 08/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 80/2022, que tem por objeto a
aquisição do Registro de Preço para contratação de empresa especializada para a
confecção de paletes de madeira, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração do Tribunal, adjudicado à empresa: DEBORAH GOMES LEMOS
RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ sob o n° 43.848.003/0001-92, em razão do
melhor lance ofertado no valor total por fornecedor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais); e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002,
no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 9 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2022

Processo Administrativo SEI nº 0005827-19.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 08/09/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 69/2022, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo a ser utilizado durante as atividades da Comissão de
Auditoria da Votação Eletrônica - Votação Paralela - relativa às Eleições 2022, de acordo
com as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, Edital e
Anexos, adjudicado às empresas: a) SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA., inscrita no CNPJ
sob o n° 01.088.055/0001-68, em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$
992,00 (novecentos e noventa e dois reais), licitante vencedora do item 1; b) GEYMISON
DOS SANTOS COSTA, inscrita no CNPJ sob o n° 43.166.956/0001-70, em razão do melhor

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

O senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá,

torna pública a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 25/2022 (0002993-

16.2022.6.03.8000), que tem por objeto registro de preços para o serviço de

locação de veículos com motoristas Eleições 2022.

Macapá-AP, 9 de setembro de 2022.

FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

AVISO DE PENALIDADE

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, APLICA à empresa R DE JESUS SOUSA (CNPJ nº
41.207.495/0001-01), as seguintes penalidades: (a) Multa pela inexecução total das Notas
de Empenho 2022NE000374, 2022NE000375, 2022NE000399 e 2022NE000400 no valor de
R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), que corresponde ao percentual de 10% do valor
das Notas de Empenho, conforme item 19.3, alínea a, do Edital de Pregão Eletrônico nº
18/2022; (b) Aplicação da penalidade de Impedimento de licitar e de contratar com a
União, bem como descredenciamento do SICAF, pelo período de 06 (seis) meses, em
conformidade com o Item 17.3, alínea c, e pela dosimetria prevista no § 2º do art. 2º da
Portaria 364/2017 -TRE/AM; e (c) Cancelamento da Ata de Registro de Preços 030/2022-
SEALM, em conformidade com o previsto no item 21.1, alíneas a e d, do Edital Eletrônico
nº 18/2022. DATA DA DECISÃO: 17/08/2022, pelo Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus, 9 de setembro de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

Diretora-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: PROCESSO SEI n.º 0011225-60.2022.6.05.8000. OBJETO: Termo de Permissão de
Uso de espaço para realização de Cerimônia de Diplomação dos eleitos e eleitas, nas
Eleições Gerais de 2022. FAVORECIDO: SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES
SALVADOR LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.10. Ação 02.061.0033.4269.0001. VALOR: R$
12.305,25. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 08/09/2022.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 75/2022, assinada entre a União, por intermédio

do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa A ECONÔMICA COMÉRCIO LTDA, para

eventual aquisição de mobiliários, carrinhos, equipamentos diversos e condicionadores de

ar. 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 N° 0003297-

58.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:

08/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Isabela

Resende Ferreira Peixoto.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 6. Condicionador de ar do tipo janela Marca / Modelo: Springer
Midea / ZCI215BB

10 4.273,75

. 13. Condicionador de ar "split system" do tipo "Piso-Teto" Marca /
Modelo: Elgin / PISO-TETO 48000

5
8.100,00

lance ofertado no valor total de R$ 4.004,00 (quatro mil e quatro reais), licitante vencedora
do item 2, adjudicado por Decisão da Presidência n° 3840/2022 e Termo de Julgamento de
Recurso; c) DEBORAH GOMES LEMOS RODRIGUES 10308191498, inscrita no CNPJ sob o n°
43.848.003/0001-92, em razão do melhor lance ofertado no valor total de R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais), licitante vencedor do item 4; e, d) MIX PAPELARIA EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o n° 24.180.611/0001-27, em razão do melhor lance ofertado no valor
total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), licitante vencedora do item 5; e autorizou a
contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 9 de setembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 76/2022, assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E
TECNOLOGIA LTDA, para eventual aquisição de mobiliários, carrinhos, equipamentos diversos e condicionadores de ar. 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 N° 0003297-58.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 09/09/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Ellen Crystine Figueiredo Barbosa Dutra.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 17. Trena eletrônica a laser
Marca / Modelo: EOS / Trena a Laser Digital 40M - EOS-40

10 184,00
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DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
À SCON,
Para registro contábil do Contrato nº 44/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/09/2022, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148002 e o código CRC FD305AA1.

0008004-53.2022.6.02.8000 1148002v1
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E-mail - 1148043

Data de Envio: 
  12/09/2022 12:25:53

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

Para:
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 44/2022 para acompanhamento

Mensagem: 
   Boa Tarde!

Segue em anexo o contrato nº 44/2022 a ser celebrado com Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para
acompanhamento, juntamente com a Nota de Empenho e a publicação no DOU.
Gentileza, confirmar o recebimento do presente e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araujo
Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL
82-99637-3090

Anexos:
    Contrato 44-2022 - assinado pelas partes.pdf
    Nota de Empenho nº 2022NE533-FSF TECNOLOGIA.pdf
    Publicação 12-09.pdf
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  12/09/22  17:13     NS                               USUARIO : MAGDA          
  DATA EMISSAO      : 12Set22   VALORIZACAO : 12Set22  NUMERO  :
2022NS003681   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05680391/0001-56 - FSF TECNOLOGIA S.A.                    
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000143            DATA VENCIMENTO  : 12Set22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO N.º 44/2022 (1146020), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO
DOS SERV
  IÇOS DE FORNECIMENTO DE ENLACE DEDICADO DE ACESSO À INTERNET PARA O
FÓRUM ELEI
  TORAL DE ARAPIRACA. SEI 0008004-53.2022.6.02.8000.                            
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 ICFSF4422                      812310201                            
                                                                        9.155,93
                                                                                
  LANCADO POR : 52741478449 -  MAGDA                           12Set22   17:09  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA  
------------------------------------xxx-----------------------------------------              
                                                                                
  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  12/09/22  17:13                                      USUARIO : MAGDA          
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N ICFSF4422                                                 
  FSF-ENLACE DEDICADO FEA-CTO.44/2022.                                          
                               SALDO ANTERIOR A 01SET                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    12Set 070011 00001 NS003681 541404            9.155,93C            9.155,93C
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
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Documento assinado eletronicamente por MAGDA VIEIRA LINS, Analista Judiciário,
em 12/09/2022, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148666 e o código CRC 16DAD042.

0008004-53.2022.6.02.8000 1148666v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS003681 (1148666).

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
Convém informar a criação da inscrição genérica

ICFSF4422 para o contrato ora em tela (1146020).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 12/09/2022, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148669 e o código CRC 6CFB8F80.

SIAFI - Documento de Conformidade SCON 1148669         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 238



Extrato Contrato 15/09/2022

Dados do Contrato - Contrato num.: 00044/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Número do instrumento: 00044/2022 Fornecedor: FSF TECNOLOGIA S.A.

CNPJ/CPF/ID Genérico: 05.680.391/0001-56

Processo Núm.: 0008004-53.2022.6.02 UG Recurso: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Assinatura: 08/09/2022 Tipo do Contrato: Contrato

Tipo Licitação: Dispensa Número Licitação: 00044/2022

Data Vigência Início: 08/09/2022 Data Vigência Fim: 08/03/2023

Valor Global: 9.155,93 Núm. Parcelas: 1 Valor Parcial: 9.155,93

Valor Acumulado: 9.155,93 Total Desp. Acessórias: 0,00

Objeto: 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENLACE DEDICADO DE ACESSO À INTERNET PARA O FÓRUM

ELEITORAL DE ARAPIRACA-AL

Informação Complementar: 

Unidade Gestora: 070011 - DENISE MARIA DE ARAUJO Página 1
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Extrato Contrato 15/09/2022

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00044/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Histórico
Tipo Número Data Assinatura Data Início Data Fim Valor Global Parcelas Valor Parcela

Contrato 00044/2022 08/09/2022 08/09/2022 08/03/2023 9.155,93 1 9.155,93

Observação CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0008004-53.2022.6.02

Unidade Gestora: 070011 - DENISE MARIA DE ARAUJO Página 2
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Extrato Contrato 15/09/2022

Responsáveis - Contrato num.: 00044/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - DENISE MARIA DE ARAUJO Página 3
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Extrato Contrato 15/09/2022

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00044/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Empenhos R$

Número Empenhado A Liquidar Liquidado Pago RP Inscr. RP A Liq. RP Liquidado RP Pago

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: 070011 - DENISE MARIA DE ARAUJO Página 4
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$%&'()*+,'-./012341567-87-919:;-97<920=81-97>-?09;??7@

$%&'()*+,'-.2/;A15B;?-?12C1?

D7A-.2;E-F;<A3G0;-H7</;-I0<;?-J://D?KLL18>MN0?/391;2;3/7A12MN0?MOAL/A;P12L10/:7ALQRSTUVSQRWXWY-Z-[2/3>1

>783\91567:]-D7097?-?;̂0<87?

_̀ abcdefghifiijklmmnophhom*mqrsm(tu
*vswxosy(hn'(m*vhm(*%on*(t%rq*hr'%m(*m*r'tohr'%m(*m'ohifiihr'%m(*m'zfgifiisn{&|

I}-87-~A79;??7K�QQQWQVQMQXMVQVRMXMQVMSQQQM

�ON;/7K-�7A<;93>;</7-8;-;<;Â31-;2�/A391-D1A1-1?-0<3818;?-97<?0>387A1?-87-���L.�M

�127AK-���RMQWUMUST�QQ

�3̂�<931K-�<8;/;A>3<181

�7</A1/181K�����.����.�-.�.��.�-������������.-��-�I����.-�M.M�-�I~�LH�-?7O-7-<}-RVMVWVMQS�LQQQRPQQM

�790>;</7?K

�xyvqr*+,'j{'j��m(*m'j{'j�'%m(*m'j%'j����

klmmnophhnto�xqo*sq%s�'�sy(hq)n(t%o*hwonh�qox*vq *hq%{t�swon¡
{*m*¢f£hfihifii¤w'(%*v¢¥¦f¤n*�q%*¢g¦§¤m'm*v̈(�xq�'o¢i©§|

$%mtq('jªt'(j{'j�('rtoo'�j«�$jklmmnophhom*mqrsm(tu

*vswxosy(hn'(m*vhm(*%on*(t%rq*hr'%m(*m*r'tohotqhotqzrmzfgifiisn{&|

�(q)tq('jªt()'j̈{qmq�'jklmmnophhom*mqrsm(tu*vswxosy(hn'(m*vhm(*%on*(t%rq*hr'%m(*m*r'tohmt()'ou
*{qmq�'ohifiih*{qmq�'zgzr'%m(*m'zfgifiisn{&|

I}-87-~A79;??7K�QQQWQVQPQXMVQVRMXMQVMSQQQ
�ON;/7K�12/;A1A�-;>-D1A/;�-1-A;81567-81-�2]0?021-��93>1-87-�7</A1/7-<}-QRLVQVV�-D1A1-¬14;A-97<?/1A-G0;-7-DA147
8;-C3̂�<931-87-A;¬;A387-97</A1/7-�-8;-Q-J93<97Y-1<7?M

�127A-K�<67-D7??03-A;®;E7?-\<1<9;3A7?M

�xyvqr*+,'j{'j��m(*m'j{'j�(q)tq('jªt()'j̈{qmq�'j%'j����
klmmnophhnto�xqo*sq%s�'�sy(hq)n(t%o*hwonh�qox*vq *hq%{t�swon¡w'(%*v¢¥¦f¤n*�q%*¢ḡ£¤{*m*¢¦fhf¦hifii|

I°>;A7-fihifiijklmmnophhom*mqrsm(tu
*vswxosy(hn'(m*vhm(*%on*(t%rq*hr'%m(*m*r'tohr'%m(*m'ohifiihr'%m(*m'zfiifiisn{&|

I}-87-~A79;??7K-QQQSRSTMVRMVQVRMXMQVMSQQQ

�ON;/7K-�71567-8;-O;<?->±C;3?-D;A>1<;</;?-J;G03D1>;</7?-8;-3<¬7A>]/391Y�-D;A/;<9;</;?-17-��.����-G0;
¬7A1>-921??3\9187?-D;21-�7>3??67-8;-�;?¬143>;</7-8;-�;<?-H±C;3?��<7?-10/7?-87-DA79;??7-���-<}-QQQVSSSP
QTMVQVRMXMQVMSQQQ-97>7-7937?7?�-8;C381>;</;-A;21937<187?-<7-.<;E7-�-87-�7</A1/7M

�127A-81-1C1231567-87?-O;<?K-��-VMXQX�S-J873?->32�?;3?9;</7?-;-?;3?-A;13?-;-73/;</1-;-93<97-9;</1C7?Y�-8187-7
;?/187-8;-7O?72;?9�<931-;>-G0;-?;-;<97</A1>M

�7</A1/181K-~��������.-H�I���~.�-��-~��.IF.�L.��-�I~�LH�-?7O-7-<}-RVMVVM�XLQQQRPVQM

�790>;</7?K
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$%&'()*+,-./-.0123*2-./-.4-523*2-.5-.678.9:22;<=>>;?<@%(<*A(5AB-CA&3>(D;3?5<*>E<;>C(<%*'(F*>(5/?1AE<;G
E-35*'HIJKL;*B(5*HMJNL/*2*HON>KM>OKOOP

Q52?(3-.R?-3./-.$3-)?<<-.S0Q.9:22;<=>><2*2()A23?T
*'AE%<A&3>;-32*'>23*5<;*3?5)(*>)-523*2*)-?<><?(><?(U)2UKOOKOOA;/VPW

XYZ[\].KJ>OKOO.9:22;<=>><2*2()A23?T
*'AE%<A&3>;-32*'>23*5<;*3?5)(*>)-523*2*)-?<>)-523*2-<>OKOO>)-523*2-UKJOKOOA;/VP

X̂_̀]_a\]b[cc]d_eeefegghiejkekljmjekjfeeej

nop[q]d_r]stu]_̀[_o[vc_Zwx[yc_z[\Zsv[vq[c_{[|}yzsZ[vq]c_̀[_yv~]\Z�qybs��_z[\q[vb[vq[c_s]_rn�rn��_|}[
~]\sZ_b�sccy�bs̀]c_z[�s_�]Zyccu]_̀[_r[c~s�yZ[vq]_̀[_�[vc_�wx[yc�Wv]c_s}q]c_̀]_z\]b[cc]_���_v̂_eeekfffh
egjkekljmjekjfeee_b]Z]_]by]c]c�_̀[xỳsZ[vq[_\[�sby]vs̀]c_v]_�v[�]_�_̀]_�]vq\sq]j

�s�]\_̀s_sxs�ystu]_̀]c_o[vcd_��_ig��ii_{|}sq\]b[vq]c_[_q\yvqs_[_v]x[_\[syc_[_|}s\[vqs_[_|}sq\]_b[vqsx]c��_̀s̀]_]
[cqs̀]_̀[_]oc]�[cb�vbys_[Z_|}[_c[_[vb]vq\sZj

�]vq\sqs̀sd_���n�����n_rn�_r������X���_�����n�_r�_�X��n_rn�_a��������_�Xa����_c]o_]_v̂
emjkgljim��eeelhk�j

r]b}Z[vq]cd

$%&'()*+,-./-.0123*2-./-.4-523*2-.5-.678.9:22;<=>>;?<@%(<*A(5AB-CA&3>(D;3?5<*>E<;>C(<%*'(F*>(5/?1AE<;G
E-35*'HIJKL;*B(5*HM�KL/*2*HMN>KJ>OKOOP

Q52?(3-.R?-3./-.$3-)?<<-.S0Q.9:22;<=>><2*2()A23?T
*'AE%<A&3>;-32*'>23*5<;*3?5)(*>)-523*2*)-?<><?(><?(U)2UKJOKOOA;/VP

XYZ[\]_KN>OKOO.9:22;<=>><2*2()A23?T
*'AE%<A&3>;-32*'>23*5<;*3?5)(*>)-523*2*)-?<>)-523*2-<>OKOO>)-523*2-UKNOKOOA;/VP

9:22;<=>><2*2()A23?T*'AE%<A&3>;-32*'>23*5<;*3?5)(*>)-523*2*)-?<>)-523*2-<>OKOO>)-523*2-UKNOKOOA;/VPX̂_̀]
a\]b[cc]d_eee�lggh��jkekljmjekjfeeej

nop[q]d_r]stu]_̀[_o[vc_Zwx[yc_z[\Zsv[vq[c_{[|}yzsZ[vq]c_̀[_yv~]\Z�qybs��_z[\q[vb[vq[c_s]_rn�rn��_|}[
~]\sZ_b�sccy�bs̀]c_z[�s_�]Zyccu]_̀[_r[c~s�yZ[vq]_̀[_�[vc_�wx[yc�Wv]c_s}q]c_̀]_z\]b[cc]_���_v̂_eeekfffh
egjkekljmjekjfeee_b]Z]_]by]c]c�_̀[xỳsZ[vq[_\[�sby]vs̀]c_v]_�v[�]_�_̀]_�]vq\sq]j

�s�]\_̀s_sxs�ystu]_̀]c_o[vcd_��_f�l�ml_{]yq]b[vq]c_[_c[q[vqs_[_}Z_\[syc_[_c[cc[vqs_[_}Z_b[vqsx]c��_̀s̀]_]_[cqs̀]
[̀_]oc]�[cb�vbys_[Z_|}[_c[_[vb]vq\sZj

�]vq\sqs̀sd_������X�r�r�_��a�����_����a�r��_�����X���n�_�Xa����_c]o_]_v̂_gfjkkfjl�i�eeelh�ej

r]b}Z[vq]cd

$%&'()*+,-./-.0123*2-./-.4-523*2-.5-.678.9:22;<=>>;?<@%(<*A(5AB-CA&3>(D;3?5<*>E<;>C(<%*'(F*>(5/?1AE<;G
E-35*'HIJKL;*B(5*HMIOL/*2*HKJ>KJ>OKOOP

Q52?(3-.R?-3./-.$3-)?<<-.S0Q.9:22;<=>><2*2()A23?T
*'AE%<A&3>;-32*'>23*5<;*3?5)(*>)-523*2*)-?<><?(><?(U)2UKNOKOOA;/VP

XYZ[\]WKI>OKOO.9:22;<=>><2*2()A23?T
*'AE%<A&3>;-32*'>23*5<;*3?5)(*>)-523*2*)-?<>)-523*2-<>OKOO>)-523*2-UKIOKOOA;/VP

X̂_̀]_a\]b[cc]dŴ_eeeme��hl�jkekljmjekjfeee
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$%&'()*++,)-(./(/01)23'2'45.'6/2'65',7/879/3/25/./25.'6(/01):23'2;).4/2,)-(<-=/:23'26'.>70)623'2)5'./01)2'
4)-7()./4'-()23)2676('4/23'26)-).79/01)25'.('-,'-('2/)2?.7%=-/82@'A7)-/82B8'7()./823'2C8/A)/6:2'23'2A./>/01)
3'26)42'274/A'42'26=/2(./-647661)2>7/2D)=(=%'25.7-,75/84'-('25/./2/62E'66F'623)2G8'-)23'6(/2H).('23'2I=6(70/
B65',7/879/3/:2/26'.2.'/879/3)23'2/,).3)2,)42/23'4/-3/:2-/62,)-370F'62'2'65',7J,/0F'623'6,.7(/62-)2'37(/82'
6'=62/-'K)6L

M/8).*2@N2OOLPOQ:RR

M7AS-,7/*23'2TQ23'2;'>'.'7.)23'2URUU2/(V+TQ23'2;'>'.'7.)23'2URUWL

H)-(./(/3/*+2?XCYD@BE2Z@[\DE2]B2Y$̂ @C2_C@_$EC:27-6,.7(/2-)2H\GI26)%2)2-̀2WOLUUTLaTQbRRRTcRWL

$2H)-(./()2-̀2RQbURUU2;)72.'6,7-373)25'8/2]',761)23/2G.'673S-,7/2-̀2PQObURUUc?@BcCd:23)237/2WTbRWbURUUL

efghijklmnopnoqrstksnopnounvstksnovnowxyz

{|ss}~���}�~�fi~k�iv��n��gt�i�}t�v~k��~}��i~fkhi�k�ivp�r��~}�
�ntvkh�����}k�ivk�����pksk������������

�vs�itno��ntopnoetnj�~~nzo�q�o{|ss}~���~sksij�st��

kh��f~�gt�}ntskh�stkv~}kt�vjik�jnvstkskjn�~�~�i�~�i�js��������}p��+

efghijklmnopnoqrstksnop�o��~ji~mnopnounvstksnovnowxyz

{|ss}~���}�~�fi~k�iv��n��gt�i�}t�v~k��~}��i~fkhi�k�ivp�r��~}�
�ntvkh�����}k�ivk�����pksk������������

\�4'.)+�������o{|ss}~���~sksij�st��
kh��f~�gt�}ntskh�stkv~}kt�vjik�jnvstkskjn�~�jnvstksn~������jnvstksn��������}p��

\̀23)2G.),'66)*+2RRRQPaQcUPLURUTL�LRUL�RRR

$%&'()*++/2H)-(./(/01)23'25'66)/2&=.<37,/2'65',7/879/3/25/./25.'6(/01)23'26'.>70)623'28/>/-3'.7/23'2>'6(=�.7)6
=(7879/3)625'8)624'4%.)62'26'.>73).'623)2?.7%=-/82@'A7)-/82B8'7()./823'2C8/A)/623=./-('2/626'66F'6258'-�.7/6L

M/8).*2@N+�LU�R:RR

M7AS-,7/*23'2Ua23'2;'>'.'7.)23'2URUU2/(V2WT23'23'9'4%.)23'2URUUL

H)-(./(/3/*+2E$�?2EG@BEE2dCMC\]B@[C2c2BLBLB23)62E/-()62] 2C8,/-(/./2d/>/-3'.7/2B7.'87:2H\GI2-̀*
TULOPOLT�TbRRRTcR�L

]),=4'-()6*

efghijklmnopnoqrstksnopnounvstksnovnowxyz

{|ss}~���}�~�fi~k�iv��n��gt�i�}t�v~k��~}��i~fkhi�k�ivp�r��~}�
�ntvkh�����}k�ivk��¡¢�pksk��£���������

�vs�itno��ntopnoetnj�~~nzo�q�o{|ss}~���~sksij�st��

kh��f~�gt�}ntskh�stkv~}kt�vjik�jnvstkskjn�~�~�i�~�i�js��������}p��

\�4'.)2�¡�����o{|ss}~���~sksij�st��
kh��f~�gt�}ntskh�stkv~}kt�vjik�jnvstkskjn�~�jnvstksn~������jnvstksn��¡�����}p��

\̀23)2G.),'66)*2RRRQQ�Tc��LURUTL�LRUL�RRR2L

$%&'()*2�).-',74'-()23'2,)4%=6(<>'762¤2QLQRR2¥,7-,)24782'2¦=7-§'-()6̈287(.)623'2A/6)87-/2,)4=42'2TLRRR2¥=42478̈
87(.)623'2©8')237'6'82EbTR:23=./-('2)+58'7()23'2URUU:23'2/,).3)2,)42/62'65',7J,/0F'623)2?'.4)23'2@';'.S-,7/2c
C-'K)2[23)2G.'A1)2-̀2RObURUUL

M/8).*2@N2WPLUQ�:RR2¥(.7-(/2'2-)>'24782'23=9'-()62'2,7-¦='-(/2'26'762.'/76̈:,)-;).4'2,)-6(/2-/2\)(/23'2B45'-§)
-̀2T��bURUU
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%&'()*&+,-+-.+/0&/-12-34+-+33&)+04/+-56678976866:-+0;-<-1&+-9=-12-12>2?@/<-12-6866

A<)0/+0+1+,-BCDE-FEGDE-AEHIJBHAB-KJLKMJN-AHFO7PI-3<@-<-)Q-68RS6TRUUT7888=VTSR

W<*4?2)0<3,

XYZ[\]̂_̀abcabdefĝfabcabhaifĝfabiabjklbmnffopqrrosptY\p̂u\iuvawuZgr\xogsip̂ryporw\pŶ[\ẑr\icseuypo{
yagî[|}~��ôv\î |�~��ĉ f̂|��r��r�����

�ifs\gab�sagbcabXga]sppab�d�bmnffopqrrpf̂f\]ufgs�
[̂uyYpuZgroagf̂[rfĝipôgsi]\̂r]aifĝf̂]asprps\rps\�]f�������uoc��

H�?2/<���r����bmnffopqrrpf̂f\]ufgs�
[̂uyYpuZgroagf̂[rfĝipôgsi]\̂r]aifĝf̂]aspr]aifĝfapr����r]aifĝfa�������uoc��

HQ-1<-F/<*233<,�888TU=8VU8R686=R�R86RT888

E@�20<,��+-A<)0/+0+��<�.+/+-./230+��<-1<3-32/�&�<3-12-�+�+'2?-12-�2�*4�<3-�42-*<?.�2?-+-�/<0+-1<-D/&@4)+�
L2'&<)+�-K�2&0</+�-12-B�+'<+3N-14/+)02-<-2�2/*�*&<-12-6866R

%+�</,�L�-=6RT98N88

%&'()*&+,-12-98-12-?+/�<-12-6866-+0;-9=-12-12>2?@/<-12-6866R

A<)0/+0+1+,��AMKBH-�-MB%B�KP-BCDEPEDJ%B-MDWBN-&)3*/&0+-)<-AHFO7PI-3<@-<-)�-9SR6��R�9�7888=V 9R�

W<*4?2)0<3,

XYZ[\]̂_̀abcabdefĝfabcabhaifĝfabiabjkl¡

mnffopqrrosptY\p̂u\iuvawuZgr\xogsip̂ryporw\pŶ[\ẑr\icseuypo{
yagî[|}~��ôv\î |��¢�ĉ f̂|~�r�~r�����

�ifs\gab�sagbcabXga]sppa¡b�d�bmnffopqrrpf̂f\]ufgs�

[̂uyYpuZgroagf̂[rfĝipôgsi]\̂r]aifĝf̂]asprps\rps\�]f�������uoc��

H�?2/<��¢r����bmnffopqrrpf̂f\]ufgs�
[̂uyYpuZgroagf̂[rfĝipôgsi]\̂r]aifĝf̂]aspr]aifĝfapr����r]aifĝfa��¢����uoc��

HQ-1<-F/<*233<,�888UU9SV TR686=R�R86RT888

E@�20<,��+-1<+��<-12-@2)3-?£�2&3-.2/?+)2)023-52�4&.+?2)0<3-12-&)�</?¤0&*+:N-.2/02)*2)023-+<-WEBWELN-�42
�</+?-*�+33&¥*+1<3-.2�+-A<?&33�<-12-W23�+>&?2)0<-12-¦2)3-P£�2&3N-)<3-+40<3-1<-./<*233<-GKJ-)Q-888UU9SV
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Jb'c)HI'L[\Hj)(['HI'H�̂L[_�\HoLm'K_\b_§\I\hHI'H\K)(I)HK)&H\LH'Lm'K_nK\��'LHI'LK(_[\LHc)Hkc'¡)H{R

t\b)(MHd©HVNRNNNhNNR

t_gwcK_\MHNOHI'H\Y(_bHI'HPNPPH\HNOHI'HẐbª)HI'HPNPPR
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|djlâ�����ray_la�����faia���u��u�����
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x]̂�w�\w]̂o�bwsẑ̀ŝ�xwu]
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f(b]LqT

r]h)(*s)[]hM*tu*vNvTONRjwNj*L'bI)*tu*UvWTvPUjVv\c](]*)*c(a&'a()*[f(b)*'*tu*UPQTNOQjVv\c](]*)*L'dfbI)*[f(b)j*L'
x)f̀'(T

radybKa]M*]*c]([a(*I]*]LLab][f(]*oUWzNQzUNUUqj*][{*wV*I'*I'|'&Y()*I'*UNUUT

})b[(][]I]M*eT*~T*�T*�g*i~�g��ij*abLK(a[]*b)*}$Jez��*L)Y*)*bH\WOTRONTQUVzNNNVSORT

\�)Kf&'b[)LM

�@A>897��B0EB0��3;73B0EB0�BC3;73B0CB0���01233456--4<5�@857:8C:�B�:A;-8�4;<C57-?54-�85@7>8�7-8CE<�:?54�
?B;C7>�,+/�47�8C7��..�E737�/�-/�-./..G

�C3<8;B0�<B;0EB0�;B9<55B�0���01233456--537389:3;<=
7>:?@5:A;-4B;37>-3;7C547;<C987-9BC3;7379B<5-5<8-5<8D93D+,./..:4EFG

�;8�<8;B0�<;�B0�E838�B01233456--537389:3;<=7>:?@5:A;-4B;37>-3;7C547;<C987-9BC3;7379B<5-3<;�B5=
7E838�B5-./..-7E838�BD�D9BC3;73BD+,./..:4EFG

$H*I)*J()K'LL)M*NNNOPQRSQNTUNUVTOTNUTWNNN
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FC̀bA\̀BÔ[IONFĈNOFU\[FOQUEDF̂EIUNOFNFEIQ\̂EIUNOFNI\̂ihiîEIUNOFNIwlnihiì[Kxp
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 
Certifico que, nesta data, registrei no SIAC- Sistema de

Acompanhamento de Contratos, os dados do CONTRATO Nº 44/2022,
observando que ainda não foram designados o gestor e o fiscal para a
contratação. Do que, para constar, eu, Sandra Helena Lima
Alexandre, Assistente II da SLC, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 22/09/2022, às 14:29, 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
1157033 e o código CRC EA58EA4E.
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Certidão SLC 1157033         SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 / pg. 266



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

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.

À SEIC,

 

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

 

Em paralelo,

 

À SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão do Contrato nº 44/2022- TRE-AL.

 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 22/09/2022, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1157046 e o código CRC 1E1D9DBE.

0008004-53.2022.6.02.8000 1157046v1
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