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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0002647-27.2019.6.01.8000. Espécie: Contrato TRE/AC n.º 18/2019.
Contratante: TRE/AC. Contratada: COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., CNPJ n.º
01.181.242/0002-72. Objeto: fornecimento de sistema de armazenamento de dados
(Storage) "All-Flash", com instalação, transferência de conhecimento, suporte técnico on-
site e garantia estendida de, no mínimo 60 (sessenta) meses - Termo de Referência, Anexo
I, do Edital "TRT 18ª PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019". Valor: R$ 332.498,00 (trezentos e
trinta e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais). Vigência: 15/10/2019 a 15/10/2024.
Dotação orçamentária: Ação - 20GP; ND - 44.90.52.43, 33.90.40.22, 33.90.40.20. PI - AREA
INFORM, OUTROS. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de
Assinatura: 15/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, João Paulo Hohmann Wagnitz, representante da Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0002647-27.2019.6.01.8000. Espécie: Contrato TRE/AC n.º 18/2019.
Contratante: TRE/AC. Contratada: COMPWIRE INFORMÁTICA S.A., CNPJ n.º
01.181.242/0002-72. Objeto: fornecimento de sistema de armazenamento de dados
(Storage) "All-Flash", com instalação, transferência de conhecimento, suporte técnico on-
site e garantia estendida de, no mínimo 60 (sessenta) meses - Termo de Referência, Anexo
I, do Edital "TRT 18ª PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019". Valor: R$ 332.498,00 (trezentos e
trinta e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais). Vigência: 15/10/2019 a 15/10/2024.
Dotação orçamentária: Ação - 20GP; ND - 44.90.52.43, 33.90.40.22, 33.90.40.20. PI - AREA
INFORM, OUTROS. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de
Assinatura: 15/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, João Paulo Hohmann Wagnitz, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0002747-79.2019.6.01.8000. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 04/2019. Contratante: TRE/AC. Contratada: MARTINS E FERRAZ LTDA - CNPJ
20.210.513/0001-34. Objeto: Alterar, com fundamento no art. 61 da Lei 8.666/1993, a
denominação da empresa contratada, bem como o quadro societário. Data de assinatura:
15/10/2019. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e
Matheus Dantas Menezes, representante da Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019 - UASG 70002

Processo: 0001281-50.2019. Objeto: Formação de registro de preços com vistas à futura e
eventual aquisição de servidores de rede, computadores e demais equipamentos de TI
especificados nos Anexos I, II e III (Termos de Referência) que integram o ato
convocatório.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 16/10/2019 das 08h00 às 12h00 e das
14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antônio da Rocha Viana, 1.389, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00038-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 16/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/10/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 15/10/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 10/2019; Processo nº 0003665-56.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis
nºs 6.999/1982 e 8.666/1993 e Resolução TSE nº 23.523/2017. Partes: Município de
Paripueira/AL, CNPJ nº 35.561.471/0001-53 e a União, através do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: realização das atividades
inerentes à Justiça Eleitoral, no Município de Paripueira/AL, no que concerne à requisição
de pessoal. Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 11/2019; Processo nº 0003665-56.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e nos termos e condições das cláusulas do convênio. Partes: Município de
Paripueira/AL, CNPJ nº 35.561.471/0001-53 e a União, através do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-38; Objeto: apoio, por parte do Município
de Paripueira - AL, ao TRE/AL, nas atividades de manutenção do cartório eleitoral no que
respeita a serviços de limpeza, asseio, conservação e vigilância. Vigência: 5 anos, a partir da
data da assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente por igual período.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017; Processo 0006292-33.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e Cláusula Dez do Contrato; Partes: União, através
do TRE/AL e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.; CNPJ nº 02.558.157/0001-62; Objeto:
prorrogação do prazo de vigência do contrato (prestação de serviço telefônico fixo comutado -
STFC) por 12 meses; valor total: R$ 9.949,84. Assinatura: 24/09/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 2208/2019), que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de material de consumo (expediente), ADJUDICADO em favor das empresas
HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ nº 63.772.925/0001-70, (itens 29 e 37); JARDEL ALVES
XAVIER - EIRELLI, CNPJ nº 31.261.161/0001-62 (item 01); JGB DA AMAZONIA EIRELI, CNPJ
nº 11.068.866/0001-50 (itens 2, 4, 6, 7, 10, 15, 18, 38, 40, 41, 42 e 43); J M COMERCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA, CNPJ nº 27.334.901/0001-76, (item 33); LICITICOM INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELLI, CNPJ nº 23.305.677/0001-33, (itens 20, 21, 22, 23 e 44); R DA S
AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº 04.003.942/0001-84 (itens 3,
5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 34 e 35); R G XAVIER GUIMARAES EIRELI, CNPJ nº
32.969.749/0001-38 (item 36); S DE O PEDROSA, CNPJ nº 03.987.907/0001-84 (itens 17 e
31); T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 10.847.885/0001-12 (item 19);
PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, CNPJ nº 24.005.316/0001-34 (itens 24, 30, 32 e 39);
GRAFICPAPER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ nº 27.327.858/0001-11 (item 25).
declara FRACASSADOS os itens 45, 46, 47 e 48. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/10/2019,
pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 5924/2019), que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de material de manutenção de Processamento de Dados, ADJUDICADO em favor
das empresas SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ nº 04.567.265/0001-27 (item 18);

SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 05.807.475/0001-08 (item
29); FAMAHA - COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA., CNPJ nº 07.734.851/0001-07
(itens 22, 24 e 25); INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº
10.807.978/0001-13 (itens 20 e 30); SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA., CNPJ nº
11.099.588/0001-07 (item 10); KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI, CNPJ nº
19.571.002/0001-69 (itens 12 e 13); L G FURTADO, CNPJ nº 23.917.074/0001-92 (item 27);
R. A. dos SANTOS FILHO, CNPJ nº 26.144.632/0001-12 (itens 7 e 8); BARBARA CAMILA LIRA
LIMA, CNPJ nº 29.568.801/0001-30 (itens 2, 3, 4 e 5); THIAGO VINICIOS ALVES ADA O
10703600745, CNPJ nº 30.506.467/0001- 79 (item 9); T. C. C. DE A. FERREIRA COMERCIO E
SERVICO, CNPJ nº 32.010.011/0001-49 (itens 11 e 26); INOVA SOLUCOES INFORMAT I C A
EIRELI, CNPJ nº 32.040.299/0001-02 (item 1); R G XAVIER GUIMARAES EIRELI, CNPJ nº
32.969.749/0001-38 (itens 16, 17, 28 e 32). declara FRACASSADOS os itens 6, 14, 15, 19, 21,
23 e 31. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 11/10/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 7533/2019), que tem por objeto a contratação de serviço de
elaboração de projeto para a prevenção e combate a incêndio, ADJUDICADO em favor da
empresa G P MORENO, CNPJ nº 07.623.936/0001-18 (item 1). DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
10/10/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2019 - UASG 70003

Processo: 17738. Objeto: Contratação de livraria ou distribuidora especializada para
fornecimento de publicações impressas (LIVROS) nacionais, oficiais e estrangeiras para compor
o acervo bibliográfico da Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, de acordo com
o desconto mínimo a que se propõe aceitar o contratante, conforme descrição e condições
constantes do Anexo I do Termo de Referência n. 01/2019 - SEBIB/TRE-AM. . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 16/10/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Avenida Andre Araujo N.200,
Aleixo - Manaus/AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70003-5-00045-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 16/10/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 01/11/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/10/2019) 70003-00001-2019NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD n.º 14286/2019. Objeto: Curso Análise Ergonômica no Trabalho.
FAVORECIDO: RICARDO MARTINELI MASSOLA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei
n.º 8.666/93. Dotação orçamentária: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0570.20GP.0029.
VALOR: R$ 1.940,00. Ratificação: Bel. Victor Araújo Mesquita Xavier, em 15/10/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º 16.940/2019. Espécie: Prestação de serviço de locação de veículos com
motoristas para atender ao cartório eleitoral da 23a ZE - Uruburetama. Contratado: CARLOS
LUCAS SALES DE ANDRADE. CPF: 044.406.163-05. Valor total: R$ 926,28 e valor unitário: R$
154,38. Fundamento: art. 24, V, da Lei n.º 8.666/93 e Processo nº PAD n.º 16.940/2019.
Ratificado por: Ibere Comin Nunes, Diretor-Geral, em exercício. Data: 15/10/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2019

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 53/19. Processo n.º 11.607/2019. Objeto: contratação de
empresa para a prestação de serviço de ambulância por ocasião de evento do TRE-CE no
Centro de eventos. O objeto foi adjudicado à empresa: COOPERATIVA DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR, CNPJ: 11.768.319/0001-88, valor: R$ 34.250,00 (trinta e quatro mil e
duzentos e cinquenta reais) Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE.
Data: 04/10/2019.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2019

Processo n.º 7.244/2019. Objeto: aquisição de materiais para manutenção preventiva e
corretiva no âmbito das instalações elétricas das unidades do TRE/CE. Homologado por:
Ibere Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE/CE em exercício. Data: 03/10/2019.

IBERE COMIN NUNES
DIRETOR-GERAL

Em exercício

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019
Objeto: Prestação de serviços de editoração, design gráfico e impressão de livro
institucional; PA: 0001135-32.2019.6.07.8100; Empresa vencedora: Continental Editora e
Gráfica Ltda. (CNPJ: 24.929.143/0001-40); Valor: R$ 21.198,00; Autoridade e data da
homologação: Sr. Eduardo de Castro Rodrigues, Diretor-Geral do TRE-DF, 10/10/2019.

EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 26/2020; SEI nº 0009041-23.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Art. 24, II da Lei nº
8.666/93. Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa DJALMA FRANÇA DE ARAÚJO
FILHO, CNPJ nº 25.063.571/0001-04; Objeto: prestação de serviços de lavagem de veículos;
Valor Global: R$ 5.720,00; Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro
de 2020; Assinatura: 26/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017; Processo 0007161-59.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e Cláusula Dez do Contrato; Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.; CNPJ nº 02.558.157/0001-62;
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato (prestação de serviço telefônico fixo
comutado - STFC) por 12 meses; valor total: R$ 9.949,84. Assinatura: 17/09/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº 0007736-67.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, I, "b", § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações, combinado com a Cláusula
Quatorze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais
Eireli, CNPJ nº 40.911.117/0001-41, Objeto: acréscimo quantitativo de 02 (dois) novos
postos de trabalho de carregadores, a partir do dia 03 de novembro de 2020 até o dia 30
de novembro de 2020. Valor total : R$ 4.855,33; Assinatura: 31/10/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 18/2020. Assinatura: 21/10/2020. P.A. nº 0001249-54.2020.6.03.8000.
Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 25/2020

. EMPRESA REGISTRADA: EURO-MOTORES E PECAS LTDA
CNPJ: 78.815.628/0001-32
. Especificação Quant R$ (unit.) R$ total
. Fornecimento e instalação de Grupo Gerador à
Diesel, cabinado, insonorizado (85dB à 1,5 m de
distância), na capacidade de potência emergencial
(stand-by) mínima de 84 KVA. A ser instalado na 5ª
Z.E. localizada em Mazagão - AP. Marca/Modelo:
EURO MOTORES / EURO LCD 85 EURO

01 99.890,00 99.890,00

Des. ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA
Presidente do TRE/AP

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 16622/2016 TRE-AM Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.
33/2016, de prestação de serviços de telecomunicações, objetivando o o fornecimaneto de
solução de comunicação de dados bidirecional VSAT, em Banda KU, compreendendo
Conexões IP. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Fundamentação Legal: Edital
de Pregão Eletrônico n. 09/2016 do TRE-PA e seus anexos com o disposto na Lei n.
8.666/93. Do Objeto: alteração do caput da CLÁUSULA QUINTA (Do Preço e Pagamento) e
da CLÁUSULA SÉTIMA (Do Prazo de Vigência e Execução). DO PREÇO E PAGAMENTO: O
valor global importa em R$ 1.439.723,29 (um milhão, quatrocentos e trinta e nove mil,
setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), a partir de 01/08/2020. DO PRAZO
DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, ou seja, de 07/11/2020 a 06/11/2021. Data da
Assinatura: 20/10/2020. Assinam: Desdor. Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo
Contratante, o Sr. MARCUS EDUARDO FACCIO TURCHETTI e o Sr. RAFAEL MEINKING
GUIMARÃES pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 18457/2017 TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
38/2017, de prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento
imparcial em tecnologia da informação. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO AMAZONAS. CONTRATADA: GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial seu Art. 40, inciso XI, Art. 55, III e Art.
57, II. Do Objeto: alteração do item I da CLÁUSULA SEGUNDA (Vigência) e alteração do
item I da CLÁUSULA TERCEIRA (Preço). Vigência: 12 (doze) meses, ou seja, de 28/11/2020
a 27/11/2021. Preço: O valor anual da contratação é de 254.312,75 (duzentos e cinquenta
e quatro mil, trezentos e doze reais e setenta e cinco centavos). Data da Assinatura:
03/11/2020. Assinam Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante, e o Sr.
ANDRE CORTINES PEIXOTO, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

15º Termo Aditivo ao Contrato N.º 324/2018 celebrado com a empresa REALIZA SE R V I ÇO S
ESPECIALIZADOS EIRELI. Objeto: Este termo aditivo visa ao acréscimo de 1 (um) posto de
Assistente Administrativo a partir de 09/11/2020. Na atual vigência do Contrato, o
presente acréscimo corresponde ao valor de R$ 31.901,40 (trinta e um mil, novecentos e
um reais e quarenta centavos), equivalente a, aproximadamente, 1,37% do valor atualizado
do Contrato. Caso o contrato seja prorrogado, o valor acrescido corresponderá a R$
33.266,64 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos),
equivalente aproximadamente ao percentual de 1,43% do valor atualizado do Contrato.
Fundamento: no art. 65, §1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e na autorização superior
constante do Processo Administrativo Digital n.º 22.176/2020. Assina, pelo TRE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 05/11/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL

BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO, Secretário de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (Portaria n.º 75/2011), no uso de suas atribuições
legais etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele notícia tiverem, e a
quem possa interessar, que, de acordo com as informações constantes do expediente
PAD sob o n.º 17496/2020, com esteio no art. 26, §4.º, da Lei n.º 9.784/1999, e
considerando que a empresa se encontra em local incerto e não sabido, tendo em vista
que a diligência de intimação pessoal restou infrutífera ", INTIMA os representantes
legais da empresa LOK SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EURILI - EPP, CNPJ
18.620.848/0001-89, para ciência da decisão da Diretoria Geral deste TRE/CE, em que

aplica a penalidade de MULTA de R$ 3.438,58 (três mil, quatrocentos e trinta e oito
reais e cinquenta e oito centavos), podendo a empresa, por meio de seu representante
legal ou procurador, comparecer nesta Secretaria, entre 13h e 19h, de segunda-feira a
quinta-feira, e de 8h às 14h às sextas-feiras, na Rua Jaime Benévolo, nº 21, Centro,
Fo r t a l e z a / C E .

Fortaleza-CE, 4 de novembro de 2020.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. A
pregoeira, em 16/10/2020, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 01 à empresa MCR
Sistemas e Consultoria Ltda. Este procedimento licitatório foi homologado (sistema
Comprasnet) pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, em
04/11/2020. Processo: 0003220-36.2020.6.08.8000

Vitória, 6 de novembro de 2020.
FERNANDA RASSELI PRETTI

Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 37/2020

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade Pregão, forma
eletrônica, nº 37/2020 (Processo nº 7194/2019), que tem por objeto o registro de preços
para eventual e futura aquisição de suprimentos de informática (cartuchos de toner e de
tinta para impressoras). Empresas vencedoras: 1) DW SERVICE LTDA (CNPJ n°
08.906.780/0001-45, itens 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11, no importe de R$ 42.347,00
(quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais); 2) HR COMÉRCIO E SERV I ÇO S
EIRELI (CNPJ n° 29.106.687/0001-26, itens 13, 14, 15, 16 e 18, no valor de R$ 108.000,00
(cento e oito mil reais); 3) BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ n°
10.764.690/0001-09, itens 06 e 07, na cifra de R$ 10.328,00 (dez mil, trezentos e vinte e
oito reais); 4) 3S INFORMÁTICA LTDA (CNPJ n° 32.674.351/0001-74), itens 17 e 19, no
montante de R$ 14.210,00 (quatorze mil, duzentos e dez reais) e 5) LEXBEMARK
COMÉRCIO LTDA (CNPJ n° 03.328.413/0001-98), item 12, no valor de R$ 973,88
(novecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos). Data da homologação
04/11/2020. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia, 6 de novembro de 2020.
CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2020 - UASG 70023

Nº Processo: 9565/2020. Objeto: Contratação de serviços de acesso remoto por VPN e
Portal de Sistemas para os equipamentos Checkpoint já existentes na Solução de
Firewall/Gateway do TRE-GO, conforme prescrições, exigências e descrições previstas no
termo de referência anexo ao Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/11/2020 das
09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou
https://www.gov.br/compras/edital/70023-5-00046-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 09/11/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/11/2020
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 05/11/2020) 70023-00001-2020NE000039

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATOS DE CONTRATO

Contrato nº. 55/2020. SEI nº 0013671-92.2020.6.27.8000 (PGE Nº 16/2020-TSE)
Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Contratado: CARTONAGEM PERIMETRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ nº.
09.161.208/0001-67. Objeto: Aquisição de embalagens de papelão genéricas para as
urnas eletrônicas modelos UE2009, UE2010, UE2011 e UE2013 (item 1). Valor Total: R$
24.435,80 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos).
Nota de Empenho: 2020NE001041. Elemento de Despesa 33.90.30 - Material de
Consumo, na Ação Orçamentária "Pleitos Eleitorais", Plano Interno: UEL SUPRIM.
Vigência: No primeiro dia útil após a publicação no DOU e duração de 12 (doze)
meses. Data de assinatura do último signatário: 06/11/2020. Signatários: Des. Tyrone
José Silva, Presidente do TRE-MA e o Sr. Felipe Correia Caetano, Representante da
Contratada.

Contrato nº. 56/2020. SEI nº 0014904-27.2020.6.27.8000 (PGE Nº 43/2020)
Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Contratado: GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CNPJ nº. 02.330.299/0001-78. Objeto:
Aquisição de condicionadores de ar, tipo split (novos), destinados aos imóveis utilizados
pela Justiça Eleitoral do Maranhão. Valor Total: R$ 20.414,55 (vinte mil, quatrocentos
e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos). Nota de Empenho: 2020NE001070.
Elemento de Despesa 44.90.52 - Equipamento e material permanente, na Ação -
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral - 20GP, Plano
Interno: INV PERMAN. Vigência: No primeiro dia útil após a publicação no DOU e
duração de 04 (quatro) meses. Data de assinatura do último signatário: 06/11/2020.
Signatários: Des. Tyrone José Silva, Presidente do TRE-MA e o Sr. Herbert Rafael
Lacerda Neco, Representante da Contratada.

Contrato nº. 57/2020. SEI nº 0012575-42.2020.6.27.8000 (Dispensa de Licitação)
Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.
Contratado: CRISTAIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA., CNPJ nº.
24.024.586/0001-92. Objeto: Prestação de serviços de coleta/descarte de lixo
hospitalar/infectante para recolhimento e descarte desse material produzido pela Seção
de Assistência Médico Odontológica Ambulatorial-SEMED do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão. Valor Anual: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais). Nota
de Empenho: 2020NE001071. Elemento de Despesa 33.90.39 - Outros Serviços de
Terceiros - PJ, na Ação Orçamentária "Julgamento de Causas e Gestão Administrativa
da Justiça Eleitoral - 20GP", Plano Interno: IEF LIMPEZ. Vigência: No primeiro dia útil
após a publicação no DOU e duração de 12 (doze) meses. Data de assinatura do último
signatário: 06/11/2020. Signatários: Des. Tyrone José Silva, Presidente do TRE-MA e o
Sr. Cristino Jose Goncalves Nascimento Filho, Representante da Contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0291125-67.2021. Objeto: Aquisição de veículos automotores para
complementação da frota do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e da Justiça Federal de
Primeiro Grau em São Paulo.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 01/10/2021 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118, Bela Vista - São
Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00042-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 01/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/10/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ISMAEL ANTONIO DE PAULA
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/09/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 145/2021

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 145/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL R EG I O N A L
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. OBJETO: Cessão
do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o
CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 01/10/2021 a 01/10/2026 . P.A. 0010180-21.2019.4.04.8000.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 28/09/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - UASG 90030

Nº Processo: 0007622-08.2021.4. Objeto: Aquisição de material bibliográfico nacional..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00017-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 01/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/10/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

MARCO ANTONIO ACOSTA PINTO
Diretor da Divisão de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/09/2021) 90030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2°Aditivo ao Contrato n°01/2021. Contratante:TRF5ªR. Contratada: CLARO S/A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47. PAV n°0007980-36.2021. 4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Promover
acréscimo ao Contrato, com fundamento nos arts. 58, inc. I, e 65, incs. I, alíneas a e b, e
II, e § 1º, da Lei 8.666/1993, e nas cláusulas nona, subitem 9.2.4, e décima quinta do
instrumento contratual. Acréscimo referente ao incremento no pacote de dados de
internet de 40 GB(quarenta gigabytes) para 80 GB(oitenta gigabytes), nas 15 linhas
funcionais-Valor total de R$ 49.725,00 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco
reais). Recursos Orçamentários: PTRES n°168455; ED n°339039.58. Vigência: a partir da
data de sua assinatura até o termo final do Contrato. Assinatura: 27/09/2021. Assinam:
Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªR e Geraldo José de
Vasconcelos Vilar e Thiago Cezar Lopes Fernandes, ambos representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 10/2021; Proc. SEI nº 0000790-45.2021.6.02.8000; PE nº 28/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 30/09/2021; Objeto: Registro de
Preços de serviço de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o TRE/AL e o Fórum
Eleitoral de Maceió, site de contingência do Regional, conforme Termo de Referência;
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 28/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, CNPJ nº
04.202.019/0001-71, Item 01, mês, 01, R$ 2.800,00, R$ 33.600,00; Item 01, unidade, 01, R$
0,00 R$ 0,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017; Processo SEI nº 0005176-
21.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, e no art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 e
alterações e nas Cláusulas Quinta e Dez do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL,
CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62; Objeto: a) prorrogação da vigência do Contrato nº 15/2017 por 12
(doze) meses; b) o reajuste do valor dos serviços no percentual de 7,82%, de acordo com
o aceite da empresa. Valor total R$ 10.585,24. Assinatura: 30/09/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TerceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 35/2018; Processo SEI nº 0005617-
02.2021.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
combinado com a Cláusula Onze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a
empresa J M L TEIXEIRA - ME, CNPJ sob o n° 09.294.917/0001-10; Objeto: prorrogação da
vigência do Contrato, que tem por objeto a locação de máquinas de café expresso, por 12
(doze) meses; Valor mensal: R$ 990,00; Valor total: R$ 11.880,00; Assinatura:
30/09/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004449-62.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo - gêneros
alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de
suas atividades no exercício de 2021, conforme especificado no ANEXO I-A do Edital.. Total
de Itens Licitados: 3. Edital: 01/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00051-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/10/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 14289/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 10/2021. Objeto:
Contrato de prestação de serviços técnicos periódicos de manutenção preditiva, preventiva
e de serviços técnicos de operação e manutenção corretiva de climatização, com posto de
trabalho residente, bem como remanejamento, readequação e instalação de componentes
de sistemas de ar condicionado, composto por equipamentos de condicionamento de ar,
com fornecimento e aplicação de peças e insumos, assim como das diversas instalações do
sistema de climatização. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: ELETROCONTROLE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. CNPJ:
00.899.223.0001-32. Modalidade de Licitação: Edital de Pregão n. 02/2021. Fundamentação
Legal: Com disposto na Lei n.10.520, de 17/07/2002, e alterações posteriores, e na Lei n.
8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária:
02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão da Administração na Justiça
Eleitoral, e em anos eleitorais e quando necessário, a conta do Programa de Trabalho
02.061.0570.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a
contar da data da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. Do Preço
e da Forma de Pagamento: pela execução do presente contrato o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor anual estimado de R$ 215.675,15 (duzentos e quinze mil, seiscentos
e setenta e cinco reais e quinze centavos). Data da Assinatura: 21/09/2021. Assinam:
Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. EDNILSON
DIVINO VILARINHO, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 3607/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 11/2021. Objeto:
Locação de imóvel para abrigar o cartório da 60ª zona eleitoral no município de
Alvarães/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR:
BRAZILMO LIMA PEREIRA. CPF: 475.003.952-72. Modalidade de Licitação: Dispensa.
Fundamentação Legal: Com fulcro no Art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666, de 21/06/93 e
alterações posteriores a ser aplicada subsidiariamente. Dotação Orçamentária:
02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão da Administração na Justiça
Eleitoral, e elemento de Despesa 33.90.36. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da
data de entrega do imóvel, após sua reforma e serviços de adequação, aceitos pelo
proprietário, realizados no prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão, e publicado no
Diário oficial da União. Do Preço: o preço mensal do presente contrato é de R$ 2.500,00
(dois mil, e quinhentos reais). Data da Assinatura: 17/09/2021. Assinam: Desembargador
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. BRAZILMO LIMA PEREIRA ,
pela Contratada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 8508/2021 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 21/2021.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: D'ALMEIDA, GONTIJO E RANGEL SERVIÇOS DE SAÚDE ASSOCIADOS SS LT DA
(CONSULCLIN). CNPJ 17.039.411/0001-93. Do Objeto: Prestação de serviços de consultas
médicas, nas especialidades de fonoaudiologia, nutrição e psicologia. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho 02.301.0033.2004.0001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U.
Data da Assinatura: 21/09/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO
pelo Credenciante, e o Senhor JOÃO PEDRO D'ALMEIDA NETO, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 73342021. Objeto: Aquisição de appliance Gateway E1/SIP (VoIP) compatível
com Asterisk, com 4 portas E1 e garantia de 60 meses, conforme especificações do Termo
de Referência... Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2021 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00053-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 01/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/10/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 30/09/2021) 70007-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 5769/2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de consultoria especializada para elaboração de plano de implantação Building
Information Modelling - BIM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2021 das 08h00
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro -
Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00056-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 01/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/10/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 29/09/2021) 70007-00001-2021NE000001
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TERMO DE REFERÊNCIA

1 –OBJETO

Contratação  de  empresa  prestadora  de  Serviço

Telefônico  Fixo  Comutado  (STFC),  na  modalidade  local

(fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a

Central  Telefônica  da  contratada  e  a  Central  PABX  do

contratante, através de sistema digital de 2 Mbps com um

feixe de 30 (trinta) canais, e a disponibilização de recursos

de telefonia com serviço de Discagem Direta a Ramal (DDR),

com 03 (três) cinquentenas, permitindo, assim, o recebimento

de chamadas externas sem a intervenção de telefonista.

2 – ESPECIFICAÇÕES DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CONTRATANTE

Central Telefônica Digital marca Unify, modelo Openscape X, com

capacidade  final  de  192  portas  com  a  seguinte  configuração

inicial: 94 (noventa e quatro) ramais analógicos; 30 (trinta)

ramais para conexão com aparelhos telefônicos KS; 08 (oito)

troncos analógicos; 01 (um) link digital PCM – 2Mbps com 30 

1
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(trinta) canais; sistema de energia de emergência com no mínimo

03 (três) horas de autonomia, com facilidade para DDR (Discagem

Direta a Ramal) – (E1 Digital com 30 canais e 03 cinquentenas -

150  ramais);  onde  permite  a  ramais  da  referida  central,

interligada ao serviço telefônico, receber chamadas externas,

sem intervenção de telefonista. 

3 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A prestação dos serviços, objeto do presente projeto,

será realizada no Edifício sede deste Tribunal, situado à Rua

Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió, Estado de Alagoas.

Os  serviços  se  constituirão,  entre  outros  que  se

façam necessários ao bom e regular funcionamento do referido

equipamento, das seguintes características:

3.1 – Das Definições

3.1.1 – Conexão – é o serviço que permite a interligação de

clientes à rede de telefonia comutada da contratada, por meio

de  enlaces  de  02  Mbps,  que  permitem  até  30  conversações

simultâneas  por  meio  de  um  único  enlace.  Reduz  o  espaço

necessário no ambiente do cliente para a interligação das

linhas telefônicas.

2
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3.1.2 – DDR (Discagem Direta a Ramal) – integra o PABX do

contratante à rede pública digital da contratada, permitindo

que os ramais recebam chamadas externas sem intervenção de

telefonista.

3.2 – Do estudo da viabilidade técnica

3.2.1 –  A  licitante  obrigar-se-á  a  realizar  estudos  de

viabilidade técnica de atendimento para instalação da conexão

e a utilização dos serviços DDR (Discagem Direta a Ramal).

3.2.2 – A contratada se reserva ao direito de decidir quais

os  meios  e  recursos  técnicos  que  serão  empregados  na

transmissão dos sinais entre a respectiva Central Pública da

contratada e o equipamento do contratante, desde que tais

meios ou recursos não afetem os parâmetros de qualidade de

prestação dos serviços, objeto deste contrato.

3.2.3 –  Realizados  os  estudos  a  que  se  refere  o  subitem

anterior, a contratada obrigar-se-á a realizar a interligação

entre  a  Central  Telefônica  do  contratante  e  a  Central

Telefônica  da  contratada,  localizada  na  cidade  de  Maceió,

através de fibra ou outro meio de acesso digital, escolhido

pela contratada, que garanta a qualidade do meio físico entre

os pontos de interesse.

3.2.4

3
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3.3 - Das instalações

3.3.1 – Para a execução dos serviços objeto do presente termo

de referência a contratada obrigar-se-á a instalar 3 (três)

módulos DDR (com 50 ramais por módulo) e 1 (uma) conexão

digital de 30 feixes.

3.3.2 –  Os  serviços  concernentes  aos  estudos  técnicos,

interligação e a instalação deverão ser executados durante o

horário de expediente do contratante, e concluídos no prazo

máximo de 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da

assinatura do contrato, devendo os serviços estar disponíveis

no dia imediato ao prazo retro referido.

3.4 – Das características dos serviços

Os serviços deverão contemplar:

3.4.1 – A identificação do número chamador;

3.4.2 – O número chave do PABX será disponibilizado para

atendimento das chamadas que não forem dirigidas a ramais;

3.4.3 – A contratada dará suporte técnico, através de equipe

técnica especializada, 24 horas e 7 dias por semana;

4
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3.4.4 – O término da prestação do serviço objeto deste termo

de  referência  implica  a  liberação  da  faixa  de  numeração

utilizada  para  os  ramais,  não  havendo  garantia  de

reutilização dos números pelo contratante;

3.4.5 – A disponibilização para atender inicialmente a 150

ramais podendo ser ampliada até 200 ramais;

3.4.6 – A empresa contratada deverá apresentar mensalmente,

para pagamento, a conta telefônica da linha que integra a

conexão;

3.4.7 – A conta telefônica deverá ter valor fiscal e, para a

linha  telefônica  da  conexão  (30  –  trinta),  deverão  ser

apresentadas faturas diferentes ou outro meio que identifique

ligações locais, taxas e interurbanas, com a finalidade de

facilitar  o  controle  dos  serviços  pelo  Tribunal  Regional

Eleitoral de Alagoas (faturas por ramal).

4 – DA MANUTENÇÃO

4.1 –  A  contratada,  por  motivos  técnicos,  justificados

perante  a  Administração  do  Contratante,  e  mediante

comunicação  prévia  escrita  com  10  (dez)  dias  mínimos  de

antecedência, poderá, sem ônus para o contratante, promover

modificações nos meios de transmissão e nos equipamentos de

5
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sua propriedade, desde que não haja interrupção dos serviços

por mais de 06 (seis)horas;

4.2 –  A  contratada  obrigar-se-á  a  realizar  manutenção

preventiva dos equipamentos e meios utilizados no provimento

dos acessos objeto deste termo de referência, devendo, no

caso  de  haver  interferência  no  desempenho  dos  serviços,

informar ao contratante com antecedência mínima de 03 (três)

dias;

4.3 –  A  contratada  obrigar-se-á  a  realizar  consertos  nos

serviços de conexão e do DDR, desde que as falhas não tenham

sido ocasionadas pelo contratante, devendo a recuperação dos

serviços ser concluída no prazo máximo de 06 (seis)horas;

4.4 – A solicitação para consertos a que se refere o subitem

anterior, será encaminhada pela Administração do contratante

à contratada, a qual deverá ser atendida no prazo máximo de

06 (seis)horas.

5 – DO PERFIL DE TRÁFEGO

5.1  É  quantitativo  médio  mensal  estimado,  em  minutos,  de

ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das

localidades de destino de maior ocorrência.

5.2 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas

servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação

6
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das propostas e na indicação do percentual de desconto, bem

como ao Pregoeiro, na análise e aferição da proposta mais

vantajosa para o Tribunal Regional de Alagoas.

5.3  O  perfil  indicado,  no  entanto,  não  se  constitui  em

qualquer  compromisso  futuro  para  o  Tribunal  Regional

Eleitoral de Alagoas.

Perfil de Tráfego - Chamadas Locais
Origem Tipo de Serviço Quantidade 

anual de

Minutos

(estimada)

Valor da

Ligação 

por 

minuto

(estimado)

Resultado 

Minuto x 

preços

TRE Ligação Local

Fixo-Fixo

(anual)

68.816

TRE Ligação Local

Fixo-Móvel

(anual)

30.000

7
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6 -DOS PREÇOS DAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 

Os preços das ligações telefônicas serão aqueles constantes

do PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS OU PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS

de cada uma das licitantes. 

7 - DO PERCENTUAL DE DESCONTO

7.1 - A licitante, levando em conta o perfil de tráfego deste

Órgão poderá oferecer percentual de desconto, que deverá ser

linear por item, conforme disposto na planilha de formação de

Preço de que trata o ANEXO I.

7.2 -  A  planilha  de  formação  de  preços  deverá  estar

preenchida  com  os  preços  constantes  no  plano  básico  de

serviços ou plano alternativo de serviços para as ligações

locais fixo-fixo e fixo-móvel(VC1);

7.3 - Será admitido percentual de desconto de valor igual a

zero. A proposta que não indicar o percentual de desconto,

este será admitido como de valor zero;

7.4 -  Nos  preços  das  ligações  telefônicas  deverão  estar

incluídas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais

e comerciais, bem como quaisquer outras despesas relativas

aos serviços de telefonia, exceto os impostos e as taxas,

8
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quando aplicáveis, cujas alíquotas deverão estar informadas 

separadamente;

7.5 - Durante toda a vigência do contrato, os percentuais de

desconto  do  item  01,  cotado  na  proposta  do  licitante

vencedor,  incidirão  sobre  os  preços  dos  serviços

correspondentes, constantes no seu plano básico de serviços,

ou no plano alternativo de serviços, aprovado ou admitido

pela ANATEL, independentemente do horário ou distância das

chamadas originadas, e abrangerão qualquer ligação local.

7.6 - Na apresentação das propostas de preços das ligações

telefônicas a licitante poderá considerar o Plano Básico ou

Alternativo  de  serviços,  devendo  neste  caso  submetê-lo,

previamente ao certame licitatório, à aprovação da ANATEL,

como condição para a assinatura do contrato;

7.7 - Os preços das ligações telefônicas a serem considerados

nesta  licitação  para  fins  de  cotação  (ligações  locais  em

chamadas  fixo-fixo  e  fixo-móvel-VC1),  deverão  ser  aqueles

constantes no plano básico de serviços do licitante, aprovado

ou  admitido  pela  ANATEL,  ou os  constantes  do  Plano

alternativo  de  serviços,  apresentados  neste  Termo  de

Referência, levando-se em conta, para efeito de cotação, o

horário predominante das 08:00 às 19:00, de segunda a sexta-

feira, havendo no plano básico ou alternativo de serviços do

licitante m a i s  d e  u m  p r e ç o  d e n t r o  d o  r e f e r i d o  

9
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i n t e r v a l o  d e  horário, o licitante deverá ofertar  o

preço relativo ao horário mais abrangente no referido intervalo.

8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - Caberá a Contratada:

8.1.1 – Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a

publicação  do  extrato  do  contrato  no  Órgão  da  imprensa

Oficial;

8.1.2 –  Responder  pelos  danos  causados  diretamente  à

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a

terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da

execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa

responsabilidade  qualquer  atividade  de  fiscalização  ou  o

acompanhamento pelo Tribunal Regional Eleitoral;

8.1.3 – Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração,

seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante

a execução dos serviços, ainda que no recinto do Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas;

8.1.4 –  Responder  pelo  cumprimento  dos  postulados  legais

vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou  municipal,  bem,

10
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ainda,  assegurar  os  direitos  e  cumprimento  de  todas  as

obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL;

8.1.5 –  Zelar  pela  perfeita  execução  dos  serviços

contratados,  devendo  manter  suporte  técnico  24  horas,  07

(sete)  dias  por  semana,  através  de  equipe  técnica

especializada,  devendo  as  falhas  que  porventura  venham  a

ocorrer serem sanadas em até 6 (seis) horas, a contar da

solicitação, salvo ocorrências por força maior;

8.1.6 – Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas

estabelecidos,  em  observância  às  normas  legais  e

regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa

técnica;

8.1.7 - Implantar, de forma adequada, supervisão permanente

dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz;

8.1.8 – Prestar os serviços de forma meticulosa e constante,

mantendo-os sempre em perfeita ordem;

8.1.9 – Fornecer, na forma solicitada pelo Tribunal Regional

Eleitoral  de  Alagoas,  o  demonstrativo  de  utilização  dos

serviços por ramal;

8.1.10 – Comunicar à Secretaria de Administração do Tribunal

Regional  Eleitoral,  por  escrito,  qualquer  anormalidade  de

11
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caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados

necessários;

8.1.11 – Comunicar, ainda, à Secretaria de Administração do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por escrito, no prazo

máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  todos  os  preços  e

vantagens  ofertados  ao  mercado,  inclusive  os  de  horário

reduzido;

8.1.12 -  Repassar  a  Administração  do  Tribunal  Regional

Eleitoral durante o período de vigência de contrato que vier

a ser celebrado, todos os preços e vantagens ofertadas ao

mercado, inclusive os de horário reduzido, sempre que esses

forem  mais  vantajosos  dos  que  os  ofertados  na  proposta

comercial apresentada pela licitante;

8.1.13 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas

as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  nesta

licitação;

8.1.14 -  Fornecer  as  faturas  correspondentes  aos  serviços

prestados no prazo mínimo de 10 (dez) dias, antes da data de

seu respectivo vencimento;

8.2 – Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

8.2.1 – É expressamente proibida a contratação de servidor

pertencente  ao  quadro  de  pessoal  do  tribunal  Regional

12
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Eleitoral  de  Alagoas  durante  a  execução  dos  serviços

mencionados;

8.2.2 – É expressamente proibida, também, a veiculação de

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado

com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se houver

prévia  autorização  da  Administração  do  Tribunal  Regional

Eleitoral de Alagoas;

8.2.3 – É vedada subcontratação total dos serviços objeto

deste termo de referência;

8.2.4 –  a  subcontratação  parcial  dos  serviços  só  será

admitida  se  previamente  autorizada  pela  Administração  do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

8.2.5 – a contratada responde diretamente, em seu nome, por

danos  ou  prejuízos  decorrentes  da  ação  de  subcontratados,

quando necessários à prestação dos serviços contratados.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas:

9.1 – Permitir o acesso dos empregados da contratada às suas

dependências para execução de serviços referente ao objeto,

quando necessário;
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9.2 – Prestar as informações e os esclarecimentos correlatos

aos serviços que venham a serem solicitados pela contratada;

9.3 –  Assegurar-se  de  que  os  preços  contratados  estão

compatíveis com aqueles praticados no mercado pelas demais

prestadoras de serviços objeto desta contratação, de forma a

garantir  que  continuem  a  ser  os  mais  vantajosos  para  a

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

9.4 – Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando

sempre  o  seu  bom  desempenho,  segundo  os  princípios  da

eficiência e da eficácia;

9.5 – Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela

contratada, inclusive quanto à continuidade da prestação dos

serviços  que,  ressalvados  os  casos  de  força  maior,

justificados e aceitos pelo Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas, não deva ser interrompida;

9.6 – Solicitar, sempre que julgar necessário, a comprovação

do valor vigente dos preços na data da emissão das contas da

linha telefônica que integra a conexão;

9.7 –  Tornar  disponível  as  instalações  e  os  equipamentos

necessários à prestação dos serviços, quando for ocaso;
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9.8 – Nomear, como unidade gestora do contrato a Seção de

Gestão de Contratos - SEGEC e como unidade fiscalizadora a

Seção da Administração de Prédios e Veículos – SAPEV e os

Chefes de Cartório do interior, que terão como atribuições:

9.8.1 – Solicitar todas as providências necessárias ao bom

desempenho dos serviços;

9.8.2 – Atestar a prestação dos serviços mensais;

9.8.3 – Fiscalizar o cumprimento de eventuais normas locais

para  redução  de  despesas,  eventualmente  implantadas  pela

contratante;

9.8.4 –  Informar,  em  relatório  circunstanciado,  qualquer

excesso verificado na utilização dos serviços;

9.8.5 -  Solicitar,  sempre  que  julgar  necessário,  a

comprovação do valor vigente dos preços na data da emissão

das contas da linha telefônica que integra a conexão;

9.8.6 –  Tornar disponível as instalações e os equipamentos

necessários à prestação dos serviços, quando for ocaso;
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9.8.7 –  Acompanhar e fiscalizar a satisfação dos serviços,

por  intermédio  da  Seção  de  Gestão  de  Contratos(SEGEC),

vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais da Secretaria de

Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

10 – DA VIGÊNCIA

A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, com início

após a publicação do extrato do contrato no Órgão da imprensa

Oficial,  podendo  ser  prorrogado  por  iguais  e  sucessivos

períodos,  conforme  o  disposto  no  art.  57,  II,  da  Lei  nº

8.666/93, na redação dada pela Lei nº 9.648/98.

11 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  Contratada  estará  sujeita  às  penalidades

estabelecidas na legislação que disciplina as licitações e

contratações  públicas  (Leis  nº  8.666/93  e  10.520/02),  nos

termos a seguir relacionados. 

11.1 Em conformidade com o disposto no art. 86 da Lei nº

8.666/93:

 O  atraso injustificado  no início da execução dos

serviços  sujeitará  a  Contratada,  a  juízo  do

Contratante, à  multa  de 0,06% (zero vírgula zero
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seis por cento) ao dia sobre o valor contratado,

por dia de atraso.

11.2  Nos  termos  do  art.  87  da  Lei  nº  8.666/93,  pela

inexecução total ou parcial do contrato, o Contratante poderá

aplicar as seguintes penalidades:

 Advertência.

 Multa de 10%(dez por cento) do valor integral do

contrato  ou  do  valor  remanescente,  em  razão,

respectivamente, de inexecução total ou parcial do

mesmo.

 Suspensão temporária  de participar em licitação e

impedimento de contratar com o TRE/AL.

 Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou

contratar com a Administração Pública.

 Nos termos do artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, se o

Contratado ensejar o retardamento da execução do

seu  objeto,  não  mantiver  a  proposta,  falhar  ou

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o

direito  prévio  da  citação  e  da  ampla  defesa,

ficará,  pelo  prazo  de  até  5  (cinco)  anos,  sem

prejuízo  das  multas  previstas  no  Edital  e  no

Contrato  e  das  demais  cominações  legais:  a)

impedido de licitar e contratar com a União; e b)

descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes.
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 Poderá a Administração considerar inexecução total

ou  parcial  do  contrato,  para  imposição  da

penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez)

dias na entrega ou na regularização de eventuais

vícios.

 As  penalidades  serão  aplicadas  na  forma  da

legislação  específica  e  de  acordo  com  as  normas

regulamentares da Secretaria do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, assegurando-se à Contratada,

em qualquer hipótese, os benefícios da ampla defesa

e do contraditório.

12 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 -  O  pagamento  será  creditado  em  conta-corrente  da

contratada, mediante ordem bancária, no prazo de 10 (dez)

dias úteis, contado a partir da apresentação da fatura/nota

fiscal, devidamente atestada a cargo da fiscalização, desde

que os serviços estejam em conformidade com as exigências

contratuais  e  não  haja  fato  impeditivo  imputável  à

contratada.

12.2 -  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores

atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

12.3 - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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12.4 -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  no

pagamento, fará as retenções tributárias determinadas pela

legislação vigente.

12.5 - A empresa contratada deverá apresentar mensalmente,

para  pagamento,  as  contas  telefônicas  das  linhas

disponibilizadas através da conexão.

12.6 – As contas deverão ter valor fiscal e, apresentar na

fatura encaminhada os valores de ligações locais de forma

separada (fixo-fixo e fixo-móvel).

12.7 – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar

o  detalhamento  através  da  Internet,  com  a  finalidade  de

facilitar o controle e gestão dos serviços.

Maceió-AL, 31 de julho de 2019.

João Paulo Canuto Tenório Cavalcante 

Estagiário da Seção de Gestão de Contratos

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos
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ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO

Assinatura básica anual do entroncamento digital

Tipo de entroncamento Quantidade

Preço
unitário
(R$)-
mensal

Resultado 
(Qtde meses x preço)

- anual

Conexão 01
Total
Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total (  )
         %
Valor do item após deduzido o percentual de desconto 
R$ ___________________________________________________(    )

Instalação do entroncamento digital

Preço Resultado
(Qtdemese

s x
preço)-
anual

Tipo de entroncamento Quantida
de

unitário
(R$)-
mensal

Conexão 01
Total

Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total (  )
         %
Valor do item após deduzido o percentual de desconto
R$                                                                                                                            (    )
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Assinatura básica anual do DDR

Tipo Quantidade
Preço 
(R$)-
mensal

Resultado
(Qtde meses
x preço) -

anual

DDR (por cinquentena) 03
Total
Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total (  )
         %
Valor do item após deduzido o percentual de desconto
R$                                                                                                                            (    )

Tráfego de ligação local – fixo-fixo

Origem das Chamadas: Maceió-AL (30 linhas)

Horário predominante das chamadas: de 8:00 às 19:00 horas e

de  segunda  a  sexta-feira.  (Havendo  no  plano  básico  de

serviços do licitante mais de um preço dentro do referido

intervalo  de  horário,  o  licitante  deverá  ofertar  o  preço

relativo ao horário mais abrangente no referido intervalo,

constante no seu plano básico ou alternativo).
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Quantidadea
nual

dechamadas(
estimada)

Tempo
médio

estimado
de

duração
das

chamadas
(minutos)

Quantidadede
minutos
estimada

(A)

Valor
cobrado
por

conexão
para
cada

ligação
.
(B)

Preço
unitário para
tarifação em

minutos
* (C)

Subtotal
T=(AXC)+ B

34.408 2,0 68.816
Percentual de desconto, linear, aplicável a qualquer ligação local 
fixo-fixo, a ser aplicado ao Preço total deste item (quantidade 
anual estimada x Preço):---------% (------------------- 
------------------) Valor do subitem após deduzido o percentual de 
desconto R$ ( ) 
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Observações:

1 – No preenchimento da coluna“B”as operadoras que adotarem o
sistema de cobrança de minutos, mais cobrança por conexão
deverão multiplicar o número de chamadas pelo valor unitário
de cada conexão.

2 –  Para  conversão  de  minutos  de  conversação  em  minutos
tarifáveis quando o tempo mínimo de tarifação é diferente da
unidade de tarifação (sistema misto):

M = MC +Cx e + CHm X (tm – tmcCHm) + CHM xK

a – esta fórmula é aplicada no sistema misto de tarifação,
isto é, quando o tempo mínimo de tarifação é diferente da
unidade de tarifação;

b – quando o tempo mínimo de tarifação for igual a unidade de
tarifação: (tm –tmcCHm)=k

Definição das variáveis:

Fixo-fixo:

MC (minutos de conversação);
Tmc (tempo médio de conversação em minutos);
C (quantidade de chamadas);
CHm (quantidade de chamadas com tempo de conversação menor ou
igual ao tempo mínimo de tarifação);
CHM (quantidade de chamadas com tempo de conversação maior 
que o tempo mínimo de tarifação);
tm (tempo mínimo de tarifação em minutos);
tmcCHm (tempo médio de conversação de chamadas com tempo de 
conversação menor ou igual ao tempo mínimo de tarifação);
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k – 50% da unidade de tempo de tarifação, em minutos, em
sistema de cobrança por duração das chamadas registradas por
bilhetagem automática;
e – quantidade de minutos tarifáveis equivalentes ao valor
cobrado pelo estabelecimento da chamada (conexão), em sistema
de  tarifação  por  duração  das  chamadas  registradas  por
bilhetagem automática; sendo “e” dado pela fórmula: e = R$
e / R$ t ; onde: R$ e – valor cobrado pelo estabelecimento da
chamada (conexão); e R$ t – valor cobrado por minuto.

Tráfego Telefônico local em chamadas Fixo-Móvel (VC1)

Destino das 
ligações

Tráfego anual
Estimado em
Minutos

Preço da Ligação
em

Minutos
(R$)

Resultado
(Tráfego x
preço)

em minutos.
Valor anual

Tráfego
Telefônico local
em chamadasFixo-

Móvel VC1
30.000

Total
Percentual de desconto, linear, a ser aplicado ao total     %
(                     )
Valor do item após deduzido o percentual de desconto R$
                   (                 )

Origem das Chamadas: Maceió-AL

Horário predominante das chamadas: de 8:00 às 19:00 horas e

de segunda a sexta-feira.

(Havendo no plano básico de serviços do licitante mais de um

preço dentro do referido intervalo de horário, o licitante

deverá ofertar o preço relativo ao horário mais abrangente no

referido  intervalo,  constante  no  seu  plano  básico  ou

alternativo).
24
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PREÇO GLOBAL

Valor após deduzido o 
percentual

de desconto – (R$)- valor 
anual

Assinatura básica anual do
entroncamento digital
Instalação do entroncamento 
digital
Assinatura básica anual do DDR

Tráfego de ligação local fixo-
fixo
– anual
Tráfego telefônico 
local em chamadas 
fixo-móvel - anual
SUBTOTAL

DEDUÇÃO DOS DESCONTOS APLICADOS
EM
CADA SUBITEM
TOTAL

TOTAL FINAL(SOMATÓRIO – 
DESCONTOS )
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De: Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
Para: "agc@tre-al.jus.br" <agc@tre-al.jus.br>, "josesouza@tre-al.jus.br" <josesouza@tre-al.jus.br>
Data: 22/08/2022 08:33 AM
Assunto: [agc] ENC: Comunicação. Alteração temporária. Gestão contratual.

 
 
Jose Carlos, Bom dia
 
      O Contrato n.º 15/2017 que tem como objeto a prestação de serviço telefônico comutado - STFC, por meio de interligação entre a central e a
central PABX deste Tribunal vai vencer no dia  12/09/2022.  
     O TER-AL vai abrir o processo para o aditamento deste contrato?
 

Atenciosamente,

 
Genilson Vinhas
Gerente Negocios I Gerencia Vendas Diretas Governo NO/NE/DF/GO
Diretoria Vendas Diretas Governo
Tel + 55 82 98143 8181
Travessa Desembargador Artur Jucá - Centro, Maceió - AL
genilson.batista@telefonica.com 
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br
 

Embrando e reforçando os contatos do SAC / Consultoria de Relacionamento:
- Consultoria de Relacionamento Vivo Empresas – 0800151551
- Serviços de telefonia Móvel – Opção 1 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de telefonia Fixa – Opção 2 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de TI e Digitais – Opção 3 + os 8 numeros do CNPJ
- Vivo Tech (locação de equipamentos) – 0800 508 0015 – opção 1535
 
Ao final de cada contato, pode ser que você receba um LINK para responder uma pesquisa sobre meu atendimento como seu Gerente de Negócios, por
gen�leza responda as questões, pesquisa de sa�sfação. Sua avaliação é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho.
 
Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois podem conter informação privilegiada ou confidencial. Se
você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização do conteúdo deste e-mail pode estar proibida em virtude
da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem.
 
 

De: Tony Warren Gomes de Sá <tonysa@tre-al.jus.br> 
 Enviada em: segunda-feira, 2 de maio de 2022 14:58

 Para: Genilson Vinhas Ba�sta <genilson.ba�sta@telefonica.com>
 Assunto: Comunicação. Alteração temporária. Gestão contratual.

 
Senhor Representante,
 
 
Por conduto da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 103/2022 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS, anexa a esta mensagem, informo a Vossa Senhoria que
este servidor fora designado para exercício da titularidade da Seção de Gestão de Contratos, na estrutura do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas. Em face da designação, passa este servidor, ora em comunicação, a exercer a gestão contratual de prestações de serviços firmada com
a empresa representada por Vossa Senhoria, por meio do Contrato n.º 15/2017m que tem como objeto a prestação de serviço telefônico
comutado - STFC, por meio de interligação entre a central e a central PABX deste Tribunal.
 
Solicitarei ao anterior gestor comunicar a essa empresa, para fins de atendimento ao protocolo estabelecido através de contato telefônico.
 
Antecipo a necessidade de verificação de sistema, posto que estamos com problemas para comunicação entre ramais neste Tribunal e técnicos
da STI do TRE/AL apontam uma tendência de ação dessa empresa, posto que o diagnóstico da central é positivo no sentido de ausência de
problema em seu funcionamento.
 
Solicito que eventuais comunicações sejam realizadas por meio do endereço eletrônico segec@tre-al.jus.br
 
Atenciosamente.
 
Tony W. G. de Sá
 

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si
no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido
este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

 
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the
intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it.
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Please immediately reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se
não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu
esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição
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E-mail - 1133679

Data de Envio: 
  25/08/2022 10:35:58

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

Para:
    junior.paulo@telefonica.com
    aline.souza@telefonica.com
    genilson.batista@telefonica.com

Assunto: 
  Prorrogação. Contrato n° 15/207.

Mensagem: 
  Senhores Representantes,

Considerando a proximidade do término (a ocorrer em 04/10/2022) do Contrato n° 15/2017, firmado com
este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, cujo objeto é o serviço telefônico fixo comutado - STFC - na
modalidade local fixo-fixo e fixo-móvel, consulto Vossas Senhorias acerca do interesse na prorrogação
contratual.

Em havendo interesse, solicito a apresentação da proposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente.

Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos - AGC
Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1132681_Termo_de_Referencia_DDR_Contratacao_Exercicio_2023.pdf
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De: Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
Para: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Data: 26/08/2022 04:48 PM
Assunto: [agc] RES: Prorrogação. Contrato n° 15/207.

 Paula Cristina, Boa Tarde.

       A TELEFÔNICA BRASIL S.A inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-62, com sede na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376, bairro Cidade Monções, CEP 04571-936, no Município de
São Paulo, denominada CONTRATADA, vem por seu representante Genilson Vinhas Batista, portador da
Cédula de Identidade nº467.188 SSP/MT e CPF nº 346.443.341-20, Gerente de Negócio, informar que
temos interesse de realizar o aditamento de prazo contratual por mais 12 meses do contrato nº
15/2017. Também solicitamos o reajuste financeiro de acordo com a cláusula quinta do contrato.
Sendo assim, ratificamos que fica resguardado o direito à aplicação do reajuste Índice IST no
percentual de 11,53%.

Atenciosamente,

Genilson Vinhas
Gerente Negocios I Gerencia Vendas Diretas Governo NO/NE/DF/GO
Diretoria Vendas Diretas Governo
Tel + 55 82 98143 8181
Travessa Desembargador Artur Jucá - Centro, Maceió - AL
genilson.batista@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

Embrando e reforçando os contatos do SAC / Consultoria de Relacionamento:
- Consultoria de Relacionamento Vivo Empresas - 0800151551
- Serviços de telefonia Móvel - Opção 1 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de telefonia Fixa - Opção 2 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de TI e Digitais - Opção 3 + os 8 numeros do CNPJ
- Vivo Tech (locação de equipamentos) - 0800 508 0015 - opção 1535

Ao final de cada contato, pode ser que você receba um LINK para responder uma pesquisa sobre meu
atendimento como seu Gerente de Negócios, por gentileza responda as questões, pesquisa de
satisfação. Sua avaliação é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso
exclusivo, pois podem conter informação privilegiada ou confidencial. Se você não é o
destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização do conteúdo deste e-mail pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se
recebeu esta mensagem por engano, pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa
mensagem.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 25 de agosto de 2022 10:36
Para: Paulo Sergio Costa Valerio Junior <junior.paulo@telefonica.com>; Aline Cristina Amescua De
Souza <aline.souza@telefonica.com>; Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
Assunto: Prorrogação. Contrato n° 15/207.

Senhores Representantes,

Considerando a proximidade do término (a ocorrer em 04/10/2022) do Contrato n° 15/2017,  firmado
com este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, cujo objeto é o serviço telefônico fixo comutado
- STFC - na modalidade local fixo-fixo e fixo-móvel, consulto Vossas Senhorias acerca do
interesse na prorrogação contratual.

Em havendo interesse, solicito a apresentação da proposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente.
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Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos - AGC
Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas - TRE/AL

________________________________

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener
información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de
destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is confidential and privileged information
intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message
is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in
error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação
privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é
vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação
e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta
mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a
sua destruição

Anexados:

Arquivo: Carta Renovação CT 15-2017.pdf Tamanho:
181k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Proposta Vivo TRE-AL-AL  - TELEFONIA
MÓVEL.  CT 15-2017.pdf

Tamanho:
155k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA ORIENTATIVA DE PREÇOS 
 

Maceió – Al, 26 de agosto de 2022  
 
AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITOTAL DE ALAGOAS,  
CNPJ: 06.015.041/0001-38  
Maceió - Alagoas 
Prezados (as) Senhores (as)  
 
A Vivo é a marca comercial da Telefônica Empresas, líder em telecomunicações no País, 
com 97,8 milhões de acessos (1T18). A operadora atua na prestação de serviços de 
telecomunicações fixa e móvel em todo o território nacional e conta com um portfólio 
de produtos completo e convergente para clientes B2C e B2B. E vem através desta 
apresentar a proposta cotação orientaria, com base nas especificações descrita no 
PROJETO BÁSICO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
.  
DADOS DA EMPRESA  
RAZÃO SOCIAL: TELEFONICA BRASIL S.A  
CNPJ/MF: 02558157000162  
INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL N°: 108.383.949.112/ 2.871.449-0  
ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 1376, Bairro Cidade Monções –  
CIDADE/UF: São Paulo - SP  
CEP: 04571-936  
TEL./FAX: 011 3430-3232  
E-MAIL: genilson.batista@telefonica.com  
BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 3070-8 CONTA: 12698-5 

 
Signatários para assinatura do contrato. 
 
CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA, Brasileira, casada, Administradora, portadora do 
documento de identidade nº 6.304.86, expedido pelo SSP/DF, e inscrita no CPF/MF nº 
613.174.201-44 com endereço comercial no SMAS Trecho 1 – Ed. Parkshopping 
Corporate – Torre 1- 1º andar – Guará Brasília/DF – cep 71.215-300 – E-MAIL 

carlota.braga@telefonica.com 
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• PATRICIA FERREIRA TEXEIRA NETTO GRANDE Brasileira, casada, Engenheira, 
portadora do documento de identidade nº 2875289 SSPPC/DF, e inscrita no CPF/MF nº 
074.903.177-89 4 com endereço comercial no SMAS Trecho 1 – Ed. Parkshopping 
Corporate – Torre 1- 1º andar – Guará Brasília/DF – cep 71.215-300  E-MAIL 
patricia.netto@telefonica.com  

 
DO OBJETO: 

 
Prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, na modalidade 
local (fixo-fixo e fixo-móvel), por meio de interligação entre a central telefônica 
da contratada e a Central PABX do contratante, através de sistema digital de 
2Mbps com um feixe de 30 (trinta) canais, e a disponibilização de recursos de 
telefonia com serviço de discagem direta a Ramal (DDR), com 03 (três) 
cinquentenas.  
 
Os serviços a serem contratados vão ser executados pela Vivo, uma empresa 
concessionária, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel:  
Proposta para a prorrogação da vigência do contrato n 15/2017 por mais 12 
(doze) meses com o reajuste do valor dos serviços no percentual de 11,53%, de 
acordo com a cláusula quinta do contrato.  
 

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS: 
 

LOTE 01  

DESCRIÇÃO DO OBJETO  QTD  
VALOR UNT. 

COM IMPOSTO 

 VALOR TOTAL 
COM 

DESCONTO  

VALOR COM 
REAJUSTE DE 

11,53%  

VALOR 
ANUAL 

Assinatura básica anual do 
entroncamento digital. 
DESCONTO DE 36,811% 

1 R$             426,58   R$         269,55  R$        300,63   R$    3.607,57  

Tráfego de ligação local fixo 
- fixo DESCONTO DE 5,011% 

34.408 R$             0,0647   R$         0,0615  R$        0,0685   R$    2.358,46  

Tráfego de ligação local fixo 
- móvel DESCONTO DE 
46,039% 

30.000 R$             0,3234   R$         0,1745  R$        0,1946   R$    5.838,60  

Total da proposta R$  11.804,63  

 
 
 
 

Proposta VIVO. Prorrogação. Contrato n° 15/2017. (1136920)         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 63

mailto:patricia.netto@telefonica.com


 

 

 
 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS: 
 

 Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências solicitadas, relativas   
especificação e características, inclusive técnicas. 
 
Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 
 

VALIDADE DA PROPOSTA  
Os preços apresentados nesta proposta são válidos por 45 (Quarente Cinco) dias a 
contar da data de entrega, salvo se houver alterações macro ou microeconômicas do 
país.  
 

ORIENTAÇÕES DIVERSAS  
 
IMPORTANTE: Este Sumário Executivo/Proposta Comercial, o Termo de 
Contratação/Formulário e seus anexos estão sujeitos a viabilidade técnica.   
 
Maceió – Al, 26 de agosto de 2022  
 
 
Atenciosamente  

 
Gerente de Negócios 

Fone: 82.98143-8181  

E-mail: genilson.batista@telefonica.com 
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Maceió – Al, 26 de agosto de 2022  
 
AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITOTAL DE ALAGOAS,  
CNPJ: 06.015.041/0001-38  
Maceió - Alagoas 
REF: referente ao  TERMO ADITIVO do Contrato nº 15/2017 
 
Prezados (as) Senhores (as), 
 
 

A TELEFÔNICA BRASIL S.A inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-62, com sede na 
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376, bairro Cidade Monções, CEP 04571-936, no 
Município de São Paulo, denominada CONTRATADA, vem por seu representante Genilson 
Vinhas Batista, portador da Cédula de Identidade nº467.188 SSP/MT e CPF nº 346.443.341-20, 
Gerente de Negócio, informar que temos interesse de realizar o aditamento de prazo 
contratual por mais 12 meses do contrato nº 15/2017. Também solicitamos o reajuste 
financeiro de acordo com a cláusula quinta do contrato.  

Sendo assim, ratificamos que fica resguardado o direito à aplicação do reajuste Índice 
IST no percentual de 11,53%. 
 
Agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa intenção de renovação de contrato e face 
ao exposto solicitamos que seja providenciado o respectivo termo aditivo. 
 

Atenciosamente, 

 
Gerente de Negócios 

Fone: 82.98143-8181  

E-mail: genilson.batista@telefonica.com 
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E-mail - 1140863

Data de Envio: 
  02/09/2022 10:51:31

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

Para:
    genilson.batista@telefonica.com

Assunto: 
  Prorrogação. Contrato 15/2017.

Mensagem: 
  Prezado Sr. Genilson,

Recebemos a proposta da Empresa Telefônica Brasil S.A. com previsão de reajuste financeiro na ordem de
11,53% (onze vírgula cinquenta e três por cento).
Entretanto, gostaríamos de propor a prorrogação sem a incidência de reajuste financeiro, visto que, com a
popularização do uso de celulares, este Tribunal tem usado cada vez menos a telefonia fixa. Inclusive tem
várias linhas ociosas ou sequer instaladas, de modo que estamos repensando a sua real necessidade.
Ademais, tratar-se-ia de uma prorrogação excepcional, visto que o prazo de 60 meses, previsto na lei de
licitações, se encerrará em 04/10/2022.
No aguardo de sua resposta.

Atenciosamente.

Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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E-mail - 1147839

Data de Envio: 
  12/09/2022 09:37:34

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

Para:
    genilson.batista@telefonica.com

Assunto: 
  Prorrogação. Contrato 15/2017. Reiteração de contraproposta.

Mensagem: 
  Prezado Sr. Genilson,

Recebemos a proposta da Empresa Telefônica Brasil S.A. com previsão de reajuste financeiro na ordem de
11,53% (onze vírgula cinquenta e três por cento).
Entretanto, gostaríamos de propor a prorrogação sem a incidência de reajuste financeiro, visto que, com a
popularização do uso de celulares, este Tribunal tem usado cada vez menos a telefonia fixa. Inclusive tem
várias linhas ociosas ou sequer instaladas, de modo que estamos repensando a sua real necessidade.
Ademais, tratar-se-ia de uma prorrogação excepcional, visto que o prazo de 60 meses, previsto na lei de
licitações, se encerrará em 04/10/2022.
Solicito resposta com maior brevidade, visto que o contrato está prestes a se encerrar.

Atenciosamente.

Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    E_mail_1140863.html
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De: Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
Para: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
CC: Cristiane Lira Da Silva <cristiane.lsilva@telefonica.com>
Data: 12/09/2022 09:52 AM
Assunto: [agc] RES: Prorrogação. Contrato 15/2017. Reiteração de contraproposta.

Bom dia Paula.

        Solicitei a aprovação de renovação sem reajuste, ainda não recebi, tenho a previsão para
o dia 15-9-2022

Atenciosamente,

Genilson Vinhas
Gerente Negocios I Gerencia Vendas Diretas Governo NO/NE/DF/GO
Diretoria Vendas Diretas Governo
Tel + 55 82 98143 8181
Travessa Desembargador Artur Jucá - Centro, Maceió - AL
genilson.batista@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

Embrando e reforçando os contatos do SAC / Consultoria de Relacionamento:
- Consultoria de Relacionamento Vivo Empresas - 0800151551
- Serviços de telefonia Móvel - Opção 1 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de telefonia Fixa - Opção 2 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de TI e Digitais - Opção 3 + os 8 numeros do CNPJ
- Vivo Tech (locação de equipamentos) - 0800 508 0015 - opção 1535

Ao final de cada contato, pode ser que você receba um LINK para responder uma pesquisa sobre meu
atendimento como seu Gerente de Negócios, por gentileza responda as questões, pesquisa de
satisfação. Sua avaliação é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso
exclusivo, pois podem conter informação privilegiada ou confidencial. Se você não é o
destinatário indicado, notificamos que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização do conteúdo deste e-mail pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se
recebeu esta mensagem por engano, pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa
mensagem.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de setembro de 2022 09:38
Para: Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
Assunto: Prorrogação. Contrato 15/2017. Reiteração de contraproposta.

Prezado Sr. Genilson,

Recebemos a proposta da Empresa Telefônica Brasil S.A. com previsão de reajuste financeiro na
ordem de 11,53% (onze vírgula cinquenta e três por cento).
Entretanto, gostaríamos de propor a prorrogação sem a incidência de reajuste financeiro, visto
que, com a popularização do uso de celulares, este Tribunal tem usado cada vez menos a telefonia
fixa. Inclusive tem várias linhas ociosas ou sequer instaladas, de modo que estamos repensando a
sua real necessidade.
Ademais, tratar-se-ia de uma prorrogação excepcional, visto que o prazo de 60 meses, previsto na
lei de licitações, se encerrará em 04/10/2022.
Solicito resposta com maior brevidade, visto que o contrato está prestes a se encerrar.

Atenciosamente.

Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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________________________________

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener
información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de
destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la
legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is confidential and privileged information
intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message
is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or
copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in
error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação
privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é
vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação
e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta
mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a
sua destruição
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De: Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
Para: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

CC: Cristiane Lira Da Silva <cristiane.lsilva@telefonica.com>, Carlota Braga de Assis Lima
<carlota.braga@telefonica.com>

Data: 15/09/2022 10:45 AM
Assunto: [agc] RES: Prorrogação. Contrato 15/2017. Reiteração de contraproposta.

Bom dia, Paula Cristina.

       Venho através desta informa que não obtive o de acordo para efetuar a
renovação do contrato sem o reajuste. A justificativa foi que apesar do valor
anual  do contrato ser de R$ 10.585,24, na pratica o valor médio de receita
está torno R$2.500,00 ano e este reajuste é para obtemos o um equilíbrio
econômico financeiro pois temos uma infraestrutura gigantesca para a
disponibilização do serviço.
      Entendemos que popularização do uso de celulares a população tem usado
cada vez menos a telefonia fixa, contudo a telefonia fixa ainda mostra que a
empresa tem uma sede fixa e ajuda na humanização da comunicação com o público.

Atenciosamente,

Genilson Vinhas
Gerente Negocios I Gerencia Vendas Diretas Governo NO/NE/DF/GO
Diretoria Vendas Diretas Governo
Tel + 55 82 98143 8181
Travessa Desembargador Artur Jucá - Centro, Maceió - AL
genilson.batista@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

Embrando e reforçando os contatos do SAC / Consultoria de Relacionamento:
- Consultoria de Relacionamento Vivo Empresas - 0800151551
- Serviços de telefonia Móvel - Opção 1 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de telefonia Fixa - Opção 2 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de TI e Digitais - Opção 3 + os 8 numeros do CNPJ
- Vivo Tech (locação de equipamentos) - 0800 508 0015 - opção 1535

Ao final de cada contato, pode ser que você receba um LINK para responder uma
pesquisa sobre meu atendimento como seu Gerente de Negócios, por gentileza
responda as questões, pesquisa de satisfação. Sua avaliação é muito importante
para o desenvolvimento do meu trabalho.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são
para seu uso exclusivo, pois podem conter informação privilegiada ou
confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura,
utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização do conteúdo deste e-mail pode
estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por
engano, pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa
mensagem.

-----Mensagem original-----
De: Genilson Vinhas Batista
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Enviada em: segunda-feira, 12 de setembro de 2022 09:52
Para: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Cc: Cristiane Lira Da Silva <cristiane.lsilva@telefonica.com>
Assunto: RES: Prorrogação. Contrato 15/2017. Reiteração de contraproposta.

Bom dia Paula.

        Solicitei a aprovação de renovação sem reajuste, ainda não recebi,
tenho a previsão para o dia 15-9-2022

Atenciosamente,

Genilson Vinhas
Gerente Negocios I Gerencia Vendas Diretas Governo NO/NE/DF/GO Diretoria Vendas
Diretas Governo Tel + 55 82 98143 8181 Travessa Desembargador Artur Jucá -
Centro, Maceió - AL genilson.batista@telefonica.com www.telefonica.com.br |
www.vivo.com.br

Embrando e reforçando os contatos do SAC / Consultoria de Relacionamento:
- Consultoria de Relacionamento Vivo Empresas - 0800151551
- Serviços de telefonia Móvel - Opção 1 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de telefonia Fixa - Opção 2 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de TI e Digitais - Opção 3 + os 8 numeros do CNPJ
- Vivo Tech (locação de equipamentos) - 0800 508 0015 - opção 1535

Ao final de cada contato, pode ser que você receba um LINK para responder uma
pesquisa sobre meu atendimento como seu Gerente de Negócios, por gentileza
responda as questões, pesquisa de satisfação. Sua avaliação é muito importante
para o desenvolvimento do meu trabalho.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são
para seu uso exclusivo, pois podem conter informação privilegiada ou
confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos que a leitura,
utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização do conteúdo deste e-mail pode
estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por
engano, pedimos que comunique imediatamente ao remetente e exclua essa
mensagem.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br> Enviada em:
segunda-feira, 12 de setembro de 2022 09:38
Para: Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
Assunto: Prorrogação. Contrato 15/2017. Reiteração de contraproposta.

Prezado Sr. Genilson,

Recebemos a proposta da Empresa Telefônica Brasil S.A. com previsão de reajuste
financeiro na ordem de 11,53% (onze vírgula cinquenta e três por cento).
Entretanto, gostaríamos de propor a prorrogação sem a incidência de reajuste
financeiro, visto que, com a popularização do uso de celulares, este Tribunal
tem usado cada vez menos a telefonia fixa. Inclusive tem várias linhas ociosas
ou sequer instaladas, de modo que estamos repensando a sua real necessidade.
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Ademais, tratar-se-ia de uma prorrogação excepcional, visto que o prazo de 60
meses, previsto na lei de licitações, se encerrará em 04/10/2022.
Solicito resposta com maior brevidade, visto que o contrato está prestes a se
encerrar.

Atenciosamente.

Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

________________________________

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede
contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda
notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin
autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente
por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is confidential and privileged
information intended only for the use of the individual or entity named above.
If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby
notified that any dissemination, distribution or copying of this communication
is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not
read it. Please immediately reply to the sender that you have received this
communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode
conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa
ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica
notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização
pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem
por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e
proceda a sua destruição
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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: 02.558.157/0001-62 DUNS®: 901280466
Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
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
FGTS 27/09/2022
Trabalhista Validade: 07/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Sem Informação

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/02/2023
Receita Municipal Validade: 25/02/2023

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: 15/09/2022 15:41 de
CPF: 008.668.804-96      Nome: PAULA CRISTINA COSTA CORREIA

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: 15/09/2022 15:40:36 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A. 
CNPJ: 02.558.157/0001-62 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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00866880496Usuário:

19/09/2022 14:14:42Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente02558157000
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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De: Cristiane Lira Da Silva <cristiane.lsilva@telefonica.com>
Para: Paula Cristina Santos Costa <paulacosta@tre-al.jus.br>
Data: 19/09/2022 05:57 PM
Assunto: RES: Prorrogação. Contrato n° 15/2017.

Prezada Paula,
 
Considerar os 12 últimos meses publicados.
 
https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-e-precos/valores-do-ist
 
 
 
 
Ao final de cada contato, pode ser que você receba um LINK para responder uma pesquisa sobre meu
atendimento como seu Gerente de Negócios, por gentileza responda as questões, pesquisa de satisfação. Sua
avaliação é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho.
 
Atenciosamente,
 
Cristiane Lira da Silva
Gerente de Negócios – Especialista Governo
Diretoria Comercial de Governo | VP B2B
Cel + 55  81  9 8286-8659
E-mail:cristiane.lsilva@telefonica.com
Empresarial Acácio Gil – Rua: Padre Carapuceiro, nº910, Boa Viagem
9° Andar - CEP: 51020-280 | Recife - Pernambuco

 
 
 
 
 
De: Paula Cris�na Santos Costa <paulacosta@tre-al.jus.br> 

 Enviada em: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 17:34
 Para: Cris�ane Lira Da Silva <cris�ane.lsilva@telefonica.com>

 Assunto: Prorrogação. Contrato n° 15/2017.
 
Boa tarde, Cristiane.
 
Conforme contato telefônico, solicito que Vossa Senhoria me confirme (ou não) o valor do IST a ser aplicado para o reajuste pretendido e a
metodologia aplicada ao cálculo.
 
Atenciosamente.
 
Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária - área judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos (AGC)
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL)
 

From: Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
 To: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

 Date: Fri, 26 Aug 2022 19:48:54 +0000
 Subject: [agc] RES: Prorrogação. Contrato n° 15/207.

  
 Paula Cristina, Boa Tarde.

  
       A TELEFÔNICA BRASIL S.A inscrita no CNPJ nº 02.558.157/0001-62, com sede na Avenida Engenheiro Luiz
Carlos Berrini, nº 1376, bairro Cidade Monções, CEP 04571-936, no Município de São Paulo, denominada
CONTRATADA, vem por seu representante Genilson Vinhas Batista, portador da Cédula de Identidade nº467.188
SSP/MT e CPF nº 346.443.341-20, Gerente de Negócio, informar que temos interesse de realizar o aditamento
de prazo contratual por mais 12 meses do contrato nº 15/2017. Também solicitamos o reajuste financeiro de
acordo com a cláusula quinta do contrato.

 Sendo assim, ratificamos que fica resguardado o direito à aplicação do reajuste Índice IST no percentual de
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11,53%.
 
 
Atenciosamente,
 
Genilson Vinhas
Gerente Negocios I Gerencia Vendas Diretas Governo NO/NE/DF/GO
Diretoria Vendas Diretas Governo
Tel + 55 82 98143 8181
Travessa Desembargador Artur Jucá - Centro, Maceió - AL
genilson.batista@telefonica.com
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br
 
 
Embrando e reforçando os contatos do SAC / Consultoria de Relacionamento:
- Consultoria de Relacionamento Vivo Empresas - 0800151551
- Serviços de telefonia Móvel - Opção 1 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de telefonia Fixa - Opção 2 + os 8 numeros do CNPJ
- Serviços de TI e Digitais - Opção 3 + os 8 numeros do CNPJ
- Vivo Tech (locação de equipamentos) - 0800 508 0015 - opção 1535
 
Ao final de cada contato, pode ser que você receba um LINK para responder uma pesquisa sobre meu
atendimento como seu Gerente de Negócios, por gentileza responda as questões, pesquisa de satisfação. Sua
avaliação é muito importante para o desenvolvimento do meu trabalho.
 
Esta mensagem e seus anexos se dirigem unicamente ao seu destinatário e são para seu uso exclusivo, pois
podem conter informação privilegiada ou confidencial. Se você não é o destinatário indicado, notificamos
que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem autorização do conteúdo deste e-mail pode estar
proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que comunique
imediatamente ao remetente e exclua essa mensagem.
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 25 de agosto de 2022 10:36
Para: Paulo Sergio Costa Valerio Junior <junior.paulo@telefonica.com>; Aline Cristina Amescua De Souza
<aline.souza@telefonica.com>; Genilson Vinhas Batista <genilson.batista@telefonica.com>
Assunto: Prorrogação. Contrato n° 15/207.
 
Senhores Representantes,
 
Considerando a proximidade do término (a ocorrer em 04/10/2022) do Contrato n° 15/2017,  firmado com este
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, cujo objeto é o serviço telefônico fixo comutado - STFC - na
modalidade local fixo-fixo e fixo-móvel, consulto Vossas Senhorias acerca do interesse na prorrogação
contratual.
 
Em havendo interesse, solicito a apresentação da proposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
 
Gentileza confirmar o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente.
 
Paula Cristina Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos - AGC
Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas - TRE/AL
 
 
________________________________
 
Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información
privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el
destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin
autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
 
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for
the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the intended
recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is
strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately
reply to the sender that you have received this communication in error and then delete it.
 
Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação
privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa
senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro,
rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.

 
The information contained in this transmission is confidential and privileged information intended only for the use of the individual or entity named above. If the
reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly
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prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in
error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da
pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por
esta mesma via e proceda a sua destruição

Anexados:

Arquivo:
INDICE
IST.xlsx

Tamanho:
17k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet
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MÊS INDICE
Aug-21 0.85%
Sep-21 1.00%
Oct-21 0.83%
Nov-21 1.28%
Dec-21 0.46%
Jan-22 1.07%
Feb-22 1.48%
Mar-22 1.44%
Apr-22 0.99%
May-22 0.75%
Jun-22 0.81%
Jul-22 -0.04%
SOMA(12) 10.92%
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0008488-68.2022.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  TELEFÔNICA BRASIL S.A.

 Procedimento Administrativo: 0002891-
94.2017.6.02.8000

 

 Contrato: 15/2017 (0301060)

 

Objeto:  Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade
local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a central telefônica
da contratada e a Central PABX do TRE/AL.

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

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

SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento
licitatório realizado?   X  Processo SEI 0002891-

94.2017.6.02.8000

2 Contrato original assinado pelas partes?   X  15/2017 (0301060)

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos
precedentes?    X

1° Termo Aditivo (0451036)

2° Termo Aditivo (0608855)

3° Termo Aditivo (0801209)

4° Termo Aditivo (0952183)

4
Extrato da publicação na imprensa oficial do
contrato e de eventuais termos aditivos e de   X  

Contrato n° 15/2017
(1132653)

1° Termo Aditivo (1132656)
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4 contrato e de eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

  X  2° Termo Aditivo (1132662)

3° Termo Aditivo (1132666)

4° Termo Aditivo (1132672)

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

  X  vigente até 04/10/2022

 

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  1153753

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  1136917, 1136920 e 1136923

 

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  1154590

 

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  1154590

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal     X  

4.2Fazenda Pública Estadual   X  1153753
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4.3Fazenda Pública Municipal   X  1153753

4.4FGTS   X  1153753

4.5Justiça do Trabalho   X  1153753

4.6TCU   X  1153759

4.7CADIN   X  1153823

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

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?    X  

 

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  1136920 e 1154559

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 serviço
telefônico: Índice: IST

3 Existe previsão contratual acerca do reajuste do
preço?   X  Cláusula Quinta do Contrato

n° 15/2017

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

 X  Cláusula Quinta do Contrato
n° 15/2017

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

  X  
Último reajuste concedido por
meio do 4° Termo Aditivo em
30/09/2021

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
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Analista Judiciário, em 22/09/2022, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154589 e o código CRC 6ECD2DA4.

0008488-68.2022.6.02.8000 1154589v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
Ao GSAD.
 
A s s u n t o : Prorrogação. Contrato n° 15/2017

(0301060). Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC,
na modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação
entre a central telefônica da contratada e a Central PABX do TRE/AL.
Telefônica Brasil S.A. (Vivo).

15/2017 (0301060)  
1° Termo Aditivo (0451036)
2° Termo Aditivo (0608855)
3° Termo Aditivo (0801209)
4° Termo Aditivo (0952183)

Senhor Secretário,
 
Trata-se de procedimento com vistas à prorrogação

EXCEPCIONAL do Contrato n° 15/2017, firmado entre este Tribunal
e a empresa Telefônica Brasil S.A., cujo objeto é a prestação
de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade local
(fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a central
telefônica da contratada e a Central PABX do TRE/AL.

O contrato, originalmente assinado em 2017, prevê a
possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos períodos, desde
que respeitado o limite de 60 meses, previsto na Lei de Licitações.
Tal prazo se encerra em 04/10/2022.

Considerando o pouquíssimo tempo até o encerramento
do contrato vigente - sobre este ponto, vale frisar que esta servidora
assumiu a gestão dos contratos de telefonia há pouco mais de um
mês e, como é de conhecimento da Administração, a AGC vem
passando por muitas dificuldades e acúmulo de serviço, que
ressultaram em atraso no início deste procedimento - além disso, a
negociação com a empresa levou mais tempo do que o habitual, de
modo que, parece-nos inviável a não prorrogação do contrato -
até que se consiga organizar um processo licitatório
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adequado - uma vez que, se trata de serviço de comunicação,
essencial à manutenção das atividades da Justiça Eleitoral,
em meio ao pleito eleitoral 2022 a ser efetivado em
02/10/2022, com possibilidade de segundo turno, a ser
realizado em 30/10/2022, quando já teria terminado o
contrato em epígrafe.

Observe-se que o serviço vem sendo prestado de forma
satisfatória, não tendo sido aplicada qualquer sanção administrativa
à contradada durante a vigência do contrato.

A contratada, no entanto, não mantém todas as
condições iniciais de habilitação, conforme se verifica na
Declaração do SICAF 1153753, constata-se uma pendência
perante a RFB.

Quanto ao valor da prorrogação, a contratada
apresentou proposta 1136920, retificada pelo e-mail 1154559, na
qual requer o reajuste dos valores com base no IST acumulado nos
últimos 12 meses, um percentual de 10,92% (dez vírgula noventa e
dois por centos) nos seguintes termos:

DESCRIÇÃO
DO OBJETO

QUANTIDADE
ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO
COM
IMPOSTOS

VALOR
COM
DESCONTO

VALOR
UNITÁRIO
COM
REAJUSTE

VALOR
ANUAL
REAJUSTADO

Assinatura
básica anual do
entroncamento
digital

01 R$ 426,58
R$ 269,55
(DESCONTO
DE
36,811%)

R$
298,98 R$ 3.587,76

Tráfego de
ligação local
fixo-fixo

34.408 R$ 0,0647
R$ 0,0615
(DESCONTO
DE 5,011%)

R$
0,0682 R$ 2.346,62

Tráfego de
ligação local
fixo-móvel

30.000 R$ 0,3234
0,1745
(DESCONTO
DE
46,039%)

R$
0,1935 R$ 5.805,00

VALOR GLOBAL REAJUSTADO R$
11.739,38

 
Novamente argumentamos que, em que pese a ausência

de regularidade fiscal, parece a essa gestão mais que justificada a
aplicação do Art. 57, § 4° da Lei 8.666/1993 que autoriza a
prorrogação excepcional, considerando a urgência da manutenção do
serviço telefônico contratado mormente diante da iminência das
Eleições Gerais 2022, em que a comunicação entre todas as unidades
da Justiça Eleitoral, bem como com as empresas contratadas
ordinária e temporariamente mostra-se imprescindível.

Há de se considerar que tanto a regularidade fiscal
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prevista no Art. 29 da Lei de Licitações, quanto a autorização para
prorrogação excepcional do contrato tornam exequível o princípio da
proporcionalidade e da supremacia do interesse público que norteiam
todos os atos da Administração (inclusive previstos no Art. 2° da Lei
9.784/1999). A Administração deve se pautar sempre pela garantia
dos serviços colocados à disposição da sociedade, sua finalidade. E
qual a finalidade maior da Justiça Eleitoral senão a garantia do
exercício da democracia assegurando Eleições tranquilas e limpas.
Para viabilizá-las, indispensável a comunicação adequada.

Neste sentido, convém lembrar o entendimento de
Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. São Paulo. Dialética, 2005. p. 495), quanto ao
alcance do art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666, de 1993, senão
vejamos:

O particular se no curso do contrato, deixar de
preencher as exigências formuladas, o contrato deverá
ser rescindido. Mas a questão tem de ser apreciada em
vista do princípio da proporcionalidade. Ou seja, é
indispensável identificar a providência menos onerosa
ao interesse estatal e aos valores tutelados pela ordem
jurídica. Não teria cabimento estabelecer uma solução
mecanicista, e que a ocorrência do evento
perfeitamente suprível viesse a ser consideração causa
automática para a rescisão do contrato. Aplicam-se,
aqui, algumas considerações desenvolvidas a propósito
dos incisos IX e XI do art. 78. É necessário identificar
uma relação de causalidade entre o problema verificado
e a satisfação dos interesses fundamentais que o Estado
deve realizar. 

 
Desta forma, encaminhamos os autos à consideração de

Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir que seja ouvida a SEIC
para aferição de vantajosidade, bem como a SGO para indicar se há
previsão orçamentária que faça face à prorrogação e a SPPAC para
verificação dos cálculos apresentados, COM A URGÊNCIA QUE O
CASO REQUER.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 20/09/2022, às 11:11, 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
1154590 e o código CRC 271E7039.

0008488-68.2022.6.02.8000 1154590v1
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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 setembro de 2022.
R.H.
Tendo em vista a urgência de definição quanto à

proposição veiculada pela Unidade Gestora, no Despacho
AGC 1154590, peço vênia para submeter os autos à Diretoria-
Geral, com vista à análise prévia da Assessoria Jurídica,
quanto à viabilidade legal de se promover a prorrogação do
contrato com fulcro no § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93,
pelas razões expostas no citado despacho, com as quais
corroboro.

Em paralelo, para dar sequência à instrução, com
vista a evitar solução de continuidade da prestação do serviço
nesse momento crítico eleitoral (conforme a gestora informa,
a contratação atual finda no próximo dia 4 de outubro),
remeto os autos à SGO, para reserva de crédito e à SLC, para
elaborar a minuta do termo de prorrogação.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2022, às 13:26, 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
1154746 e o código CRC 01C178CD.

0008488-68.2022.6.02.8000 1154746v1
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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 setembro de 2022.
À AJ-DG, 
 
 
Para análise da viabilidade legal de se promover a

prorrogação do contrato com fulcro no § 4º do art. 57 da Lei
nº 8.666/93, pelas razões expostas no
Despacho AGC 1154590 e endossadas pela SAD (1154746). 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/09/2022, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154790 e o código CRC FCBCBB95.

0008488-68.2022.6.02.8000 1154790v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 20/09/2022, às 14:34, 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
1154900 e o código CRC E83C78D9.

0008488-68.2022.6.02.8000 1154900v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 253/2022 - RO 1295.

Observação:

Valor com base no Despacho GSAD (1154590) - Valor Global
ajustado: R$ 11.739,38.

                              MENSAL PRORROG      INÍCIO inclusive          FIM           Quant Dias  
  Valor Unitário dia          Total
                                       R$ 978,28                       12/9/2022          31/12/2022           
109                 R$ 32,61               R$ 3.554,42

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 20/09/2022, 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
1154901 e o código CRC A7EEE824.
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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 setembro de 2022.
À SEIC,
Para aferir de vantajosidade da prorrogação, de

ordem do Sr. Secretário de Administração.
Após, em caso de vantajosidade devolver os autos à

SLC.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 20/09/2022, às 14:34, 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
1154908 e o código CRC 9755D117.

0008488-68.2022.6.02.8000 1154908v1
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0800 281 1300 | licitacoes@grupobrisanet.com.br | brisanet.com.br 
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ 04.601.397/0001 – 28 

Endereço: Rodovia CE 138, KM 14, Zona Rural, CEP: 63460-000, cidade de Pereiro/CE 
 

 
PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA 

 
 

 
AO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022 
PROCESSO SEI Nº 0015098-13.2022.6.25.8000 
DATA: 21/09/2022 - HORA: 09:00 
MENOR PREÇO 
PREÇO GLOBAL POR ITEM 
UASG: 070012 
 
 
Prezados, 

 

 
A Empresa BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 04.601.397/0001-28, localizada na Cidade de 
Pereiro, estado do Ceará na Rodovia CE-138 - no Trecho Pereiro CE, Divisa com RN - KM-14 - Estrada de Acesso Brisa 1KM, Portão A, Prédio 
02, Entrada 03, Térreo - CEP: 63.460-000, Telefone: 0800 281 3017 e E-mail: licitacoes@grupobrisanet.com.br, vem por meio deste, nos termos 
da Licitação em epigrafe, apresentar a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme descrição abaixo, referente  ao PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 25/2022, PROCESSO SEI N.º 0015098-13.2022.6.25.8000, cujo objeto é a Contratação de empresa autorizada pela ANATEL 
para a prestação de serviços telefônicos fixos comutados - STFC fixo-fixo e fixo-móvel, nas modalidades local e longa distância nacional 
 

 
Nesta oportunidade temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos serviços objeto desta licitação, 

que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições 
previstas neste edital. 
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0800 281 1300 | licitacoes@grupobrisanet.com.br | brisanet.com.br 
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ 04.601.397/0001 – 28 

Endereço: Rodovia CE 138, KM 14, Zona Rural, CEP: 63460-000, cidade de Pereiro/CE 
 

STFC: LOCAL E LONGA DISTÂNCIA 

(TER-SE: PERFIL DE TRÁFEGO) 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 

ESTIMATIVA 
CONSUMO 

MENSAL (EM 
MINUTOS) 

ESTIMATIVA 
DE CONSUMO 

PARA O 
PERÍODO DE 

12 MESES (EM 
MINUTOS) 

ESTIMATIVA 
DE CONSUMO 

PARA O 
PERÍODO DE 24 

MESES (EM 
MINUTOS) 

VALOR 
UNITÁRIO 

(*POR 
MINUTO) 

VALOR 
MENSAL 

VALOR DE 
REFERÊNCIA 

PARA O PERIODO 
DA 

CONTRATAÇÃO 
(24 MESES) 

1 

Serviço de Telefonia Fixa 
Comutada (STFC) na 

modalidade local (SIASG 
26085) 

Fixo/fixo - 3.196 38.347 76694  R$      0,29   R$        926,84   R$         22.244,16  

Fixo/móvel - 47 563 1126  R$      0,49   R$          23,03   R$               552,72  
Assinatura mensal 

para tronco digital de 
30 canais 

bidirecionais - 
E1/ISDN. 

1 - - -  -   R$        500,00   R$         12.000,00  

Serviço de Telefonia Fixa 
Comutada (STFC) na 

modalidade longa distância 
(SIASG 26085) 

LND Fixo/Fixo - 807 9.689 19.378  R$      0,68   R$        548,76   R$         13.170,24  
LND Fixo/Móvel 

(VC2) 
- 24 286 572  R$      0,89   R$          21,36   R$               512,64  

LND Fixo/Móvel 
(VC3) 

- 58 692 1384  R$      0,89   R$          51,62   R$            1.238,88  

VALOR TOTAL  R$         49.718,64  

 
 
O Valor Total da Proposta é de R$ 49.718,64 (quarenta e nove mil setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos). 

 
● Prazo de validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da Licitação; 
● Suporte: 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano (24x7x 365);  
● Forma de Pagamento: Conforme Edital; 
● Prazo de execução: Conforme Edital; 
● Prazo de entrega: de acordo com o edital. 

 
 

Proposta vencedora - TRE/SE (1154948)         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 97



 

0800 281 1300 | licitacoes@grupobrisanet.com.br | brisanet.com.br 
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ 04.601.397/0001 – 28 

Endereço: Rodovia CE 138, KM 14, Zona Rural, CEP: 63460-000, cidade de Pereiro/CE 
 

DECLARAÇÕES 
 

Declaramos que no preço proposto estão incluídas todas as despesas ou encargos de qualquer natureza resultante da execução do 
objeto licitado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custos financeiros, compreendidos todas as despesas 
incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, fretes, seguros, taxas etc., e deduzidos os descontos eventualmente concedidos 

  
 

Declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de que trata o Edital, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial; 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante em potencial a 

participar ou não da referida licitação; 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer integrante da Administração, antes da abertura oficial das propostas; e 
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 
 
 
Declaro sob as penas da Lei, que os preços praticados na proposta de preços, estão de acordo com os preços praticados no mercado 

atual, ciente da responsabilidade e das penalidades caso estejam inexequíveis ou superfaturados. 
 
 
Ao apresentarmos esta Proposta de Preços pressupomos o pleno conhecimento e atendimento às exigências e requisitos de habilitação 

previstas e que estamos em conformidade com as exigências neste Edital. Seremos responsáveis por todas as transações que forem efetuadas 
em nosso nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua Proposta de Preços e lances. 
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0800 281 1300 | licitacoes@grupobrisanet.com.br | brisanet.com.br 
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ 04.601.397/0001 – 28 

Endereço: Rodovia CE 138, KM 14, Zona Rural, CEP: 63460-000, cidade de Pereiro/CE 
 

✔ Identificação da empresa: 
Razão Social: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. 
CNPJ: 04.601.397/0001-28 Inscrição Estadual: 06.683.944-0 Inscrição Municipal: 450015 

 Endereço: localizada na Cidade de Pereiro, estado do Ceará na Rodovia CE-138 - no Trecho Pereiro CE, Divisa com   RN - KM-14 - 
Estrada de Acesso Brisa 1KM, Portão A, Prédio 02, Entrada 03, Térreo - CEP: 63.460-000 
Telefone: 0800 281 3017 
E-mail: comercialcorporativo@grupobrisanet.com.br e/ou licitacoes@grupobrisanet.com.br 
Site: www.brisanet.com.br 
 

✔ Dados bancários: 
Banco do Brasil: 001 – São Miguel – RN 
Agência: 1140 – 1  
Conta Corrente: 9806 – X 
 

✔ Dados do representante para assinatura do contrato:  
Nome completo: Josivan Fernandes de Queiroz  
Estado civil: Casado 
Ident: 97006008936 SSP/CE 
Nacionalidade: Brasileiro 
CPF: 928.996.923 – 72   
Endereço: Rua Milton França, N° 16, Centro, São Miguel – RN. 
Telefone: (088) 996686358  
E-mail: josivanfernandes@grupobrisanet.com.br 

 
Pereiro - CE, 12 de setembro de 2022. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
Senhor Diretor,
 
Conforme requerido no Despacho GDG 1154790,

em atendimeto à solicitição da Secretaria de Administração,
constante do Despacho GSAD 1154746, esta Assessoria
Jurídica registra, objetivamente, como já demonstrado
inclusive por algumas unidades instrutórias do processo, a
existência de previsão legal para a prorrogação excepcional
da avença por 12 (deze) meses (prestação de serviços
continuados), para além do limite de regência, de 60
(sessenta) meses (art. 57, II, da Lei 8.666/1993), tudo na
conformidade do que disposto no § 4º do art. 57 da Lei nº
8.666/93.

 
O ajuste ora sob análise foi prorrogado por

sessenta meses (15/2017 (0301060), 1° Termo Aditivo
(0451036), 2° Termo Aditivo (0608855), 3° Termo Aditivo
(0801209) e 4° Termo Aditivo (0952183), havendo, assim,
margem jurídica para a prorrogação excepcional por até 12
(doze) meses.

 
Todavia, para tanto, da simples intelecção literal do

dispositivo supra, é de se ver que há necessidade de se levar
as justificativas trazidas pela Administração à autoridade
superior, para que a mesma, dentro do expectro de sua
competência, autorize a medida.

 
Ademais, como já recomendado pela Assessoria de

Gestão de Contratos (1154590), repisa-se aqui a sugestão, que
foi pelo encaminhamento dos autos à SEIC, para aferição de
vantajosidade; à COFIN, para a devida reserva orçamentária;
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bem como à SPPAC, para verificação dos cálculos trazidos ao
processo para o desiderato que se almeja.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 20/09/2022, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154959 e o código CRC 0D901CC4.

0008488-68.2022.6.02.8000 1154959v1
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Orbitel Telecomunicações e Informática Eireli. 
SIG Qd. 03 - Bloco B - Entrada 99 - Sala 101 - Brasília - DF - 70.610-430 
Telefone: 61 3031-4100 Fax: 61 3031-4101 Internet: www.orbitel.com.br E-mail: licitacao@orbitel.com.br 

 

 

 
 
 
 

 
 

                                      

 

Proposta Comercial 
 

 
 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL 
 
EDITAL PREGÃO  Nº 22/2021 
 
 
Nome do Representante: Adalto Cesar 

Rodrigues Silva RG: 1.595.518  SSP/DF 

CPF: 477.785.801-44 

Razão Social da Empresa: Orbitel Telecomunicações e 

Informática Eireli CNPJ: 37.168.895/0001-88 

Endereço: SIG Qd. 03 - Bloco B - Entrada 99 - Sala 101 CEP:70.610-430 

Telefone: (61) 3031-4100 

E-mail: licitacao@orbitel.com.br 

Banco, agência e conta para pagamento: 001 – Banco do 

BrasilAgência:1231-9 Conta Corrente:  155.094-2 

 

 
OBJETO: Eventual contratação de serviço de telefonia fixa comutada (fixo-fixo e fixo-móvel), na 
modalidade local e longa distância para atender as necessidades da Base Administrativa da Guarnição de 
Natal e demais Organizações militares pertencentes a guarnição de Natal. 
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Orbitel Telecomunicações e Informática Eireli. 
SIG Qd. 03 - Bloco B - Entrada 99 - Sala 101 - Brasília - DF - 70.610-430 
Telefone: 61 3031-4100 Fax: 61 3031-4101 Internet: www.orbitel.com.br E-mail: licitacao@orbitel.com.br 

 

 

 
PLANILHA DE PREÇO 

LIGAÇÕES LOCAIS EM CHAMADAS FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL (VC1) ORIGINADAS DA CENTRAL 
TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO E ASSINATURA DO ENTROCAMENTO DIGITAL E RAMAIS DDR 

 

 
Gp 

 

 
Item 

 
 

CAT- 
SERV 

 

 
Origem 

 
 

DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO 

 

 
Und 

QTDE 
(ANUAL) 

B Adm Gu N, 
7ª Cmdo Bda 

Inf Mtz e 
HGuN 

Valor 
Unitário Valor Total 

 
(média) 

(soma das 
aquisições 
por item) 

 
 
 
 
 
 

1 

 
1 

 
21873 

 
 
 
 

 
Da 

central 
Telefôni 

ca 

Taxa de instalação/habilitação de 
serviço de telefonia STFCI - Acesso 

Digital E1 

 
Sv 4 

R$ 
567,55 

R$ 
2.270,20 

 
 

2 

 
 
21873 

Assinatura STFC com 01 (um) link 
digital de no mínimo 2.048 mbps 
(E1), com sinalização R2 ou ISDN, 
para atendimento mínimo de 30 ca- 
nais ao mesmo tempo de PABX. 

 
 

Mês 

 
48 

 
R$ 

849,61 

 
R$ 

40.781,28 

3 21873 
Assinatura de discagem direta ra- 
mais DDR (múltiplo de 50) 

Mês 132 
R$ 

288,87 
R$ 

38.130,84 

4 21873 Fixo-Fixo (Local) Min 144.000 R$ 0,12 
R$ 

17.280,00 

5 21873 Fixo-Móvel (VC1) Min 60.000 R$ 0,52 
R$ 

31.200,00 

LIGAÇÕES LOCAIS EM CHAMADAS FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL (VC1) ORIGINADAS DAS LINHAS 
DIRETAS, HABILITAÇÃO E ASSINATURA 

 
 
 
 

2 

6 21873 
 
 

Das 
Linhas 
Diretas 
(LD) 

Habilitação Sv 8 
R$ 

77,74 R$ 621,92 

7 21873 Assinatura Mês 96 
R$ 

750,25 
R$ 

72.024,00 

8 21873 Fixo-Fixo (Local) Mês 46.200 R$ 0,07 
R$ 

3.234,00 

9 21873 Fixo-Móvel (VC1) Min 21.960 R$ 0,58 
R$ 

12.736,80 
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LIGAÇÕES LONGA DISTÂNCIA INTRARREGIONAL E INTERREGIONAL EM CHAMADAS 
FIXO- FIXO E FIXO-MÓVEL (VC2 E VC3) 

 
 
 
 

1 

10 21873 
 
 

Da central 

Telefôni 
ca 

Fixo - Fixo Intrarregional Min 7.000 R$ 0,68 
R$ 

4.760,00 

11 21873 Fixo - Fixo Interregional Min 6.500 R$ 0,73 
R$ 

4.745,00 

12 21873 Fixo - Móvel (VC2) Min 7.000 R$ 0,84 
R$ 

5.880,00 

13 21873 Fixo - Móvel (VC3) Min 6.500 R$ 0,84 
R$ 

5.460,00 

 
 
 

 
2 

14 21873 
 
 
 

Das 
Linhas 
Diretas 
(LD) 

Fixo - Fixo Intrarregional Min 12.840 R$ 0,65 
R$ 

8.346,00 

15 21873 Fixo - Fixo Interregional Min 18.500 R$ 0,65 
R$ 

12.025,00 

16 21873 Fixo - Móvel (VC2) Min 13.000 R$ 1,17 
R$ 

15.210,00 

17 21873 Fixo - Móvel (VC3) Min 8.500 R$ 1,17 
R$ 

9.945,00 

 
Total da Soma das Aquisições do Grupo 1 

R$ 
150.507,32 

Total da Soma das Aquisições do Grupo 2 
R$ 

134.142,72 

Total 
R$ 

284.650,04 
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Nos preços cotados deverão estar inclusas todas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, 
impostos, taxas e quaisquer outros tributos, quando aplicáveis, necessários ao integral cumprimento do objeto 
contratado. Deverão estar contidos ainda todos os custos marginais referentes aos profissionais designados para 
a prestação dos serviços, tais como deslocamentos, hospedagens, ferramentas, uniformes, etc. 
Declaro que, nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas, diretas e indiretas, inclusive seguros de 
transporte, tributos e encargos de qualquer natureza e quaisquer outras despesas necessárias ao fornecimento 
integral do objeto deste Edital; 
Declaro que a oferta atende às exigências e especificações contidas no edital 22/2021 
Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos  no edital 22/2021, 
dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente. 
Declaro que a oferta atende às exigências e especificações contidas no edital 22/2021 
Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos  no edital 22/2021, 
dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente. 
Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital 22/2021 e seus        respetivos  Anexos. 
Declaramos que esta proposta tem validade de 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura da licitação. 
Declaramos que estamos cientes do prazo para início do serviço oferecido, conforme Edital. Declaramos que os 
preços ofertados não são superiores aos constantes do plano Básico de Serviços ou Plano Alternativo de Serviços 
da Concessionária regido pela Agência Nacional de telecomunicações – ANATEL; 
Declaramos ainda, qua computamos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, 
tais como: quantidade de pessoal alocado na execução do contrato, materiais, equipamentos, impostos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados. 
Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, o local do serviço de reparação e que 
estudei, comparei e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas condições, e que 
obtive da Comissão de Licitação, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não 
havendo dúvidas acerca do serviço a executar 
 
 
 

 

 

Brasília, 30 de Março de 2022. 

Adalto Cesar Rodrigues Silva - Diretor 
            RG. 1.595.518 SSP-DF //  CPF. 477.785.801-44 

                     Orbitel Telecomunicações e Informática Eireli 
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2022 

ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ nº 71.208.516/0001-74 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: 

Pregão Eletrônico nº 005/2022 

DATA: 28/07/2022 

HORÁRIO: 08:30h 
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2022 

ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ nº 71.208.516/0001-74 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

 

 

Onde estamos: 

 Tecnologia de ponta e plataformas sofisticadas de gerenciamento. 

 A Algar Telecom é Full Service Provider nas áreas de Telecomunicações e TI. 

 Pioneiros no uso do Next Generation Network.  

 Mais de 80 mil quilômetros de rede óptica. 

 Mais de 65 anos de mercado atuando de forma sustentável. 

 Mais de 94% de clientes corporativos satisfeitos. 

 Mais de 1,4 milhões de clientes, com atendimento próximo e ágil. 
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2022 

ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ nº 71.208.516/0001-74 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

 

       

Nossa qualidade é reconhecida 
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2022 

ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ nº 71.208.516/0001-74 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

 

 

Sumário 

 

1. Especificação do objeto 

2. Proposta comercial e tabela de preço 

3. Declarações 

4. Condições comerciais 

5. Dados completos da empresa e representantes 
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2022 

ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ nº 71.208.516/0001-74 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

 

 

À Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB 

Prezados Senhores, 

 

 A empresa ALGAR TELECOM S/A, inscrita no CNPJ sob o número 71.208.516/0001-74, 

com sede na Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro Brasil, Uberlândia/MG, representada 

pela Sra. Raissa Rizza Andrade Costa, portadora da Carteira de Identidade nº MG 

15.511.899 PC/MG e do CPF nº 097.692.306-85, nos termos do presente Pregão e de 

acordo com as características descritas no Termo de Referência, apresenta a seguinte 

proposta conforme abaixo: 

 

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:  

Prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada (STFC) na modalidade Local e 

Longa Distância Nacional, conforme os itens especificados na cláusula terceira do Termo de 

Referência, para atendimento das necessidades da Sureg/AL e unidades jurisdicionadas, 

conforme especificações, quantidades, exigências e condições, estabelecidas no Termo de 

Referência, Anexo I do Edital. 

 

2 - PROPOSTA COMERCIAL E TABELA DE PREÇOS 

Item Descrição 

Quantidade 
Anual 

(minutos 
ou 

unidades)(A) 

Tarifa 
Unitária 

(por 
minuto 

ou 
unidade) 

(B) 

Desconto 
ofertado 

(%) 
(C) 

Tarifa 
Unitária 

com 
desconto 

(D) = 
B*(1-

C/100) 

Valor Total 
R$ 

(E) = (A)x (D) 

1 
Instalação e ativação de 
Link E1/DDR 

Unidade R$ 965,46 R$ 0,00 R$ 965,46 R$ 965,46 

2 Assinatura de Link E1 Unidade R$ 83,50 R$ 0,00 R$ 83,50 R$ 1.002,00 

3 

Assinatura de DDR – 40 Ramais, 
destinado ao tráfego de 
chamadas locais e de longa 
distância nacional. A operação 
doSTFC deverá atender às normas 
ANATEL/UIT-T, bem como 
sercompatível com a Central Privada 
de Comutação Telefônica(CPCT) – 
Avaya G430 MP120 - da Unidade 
CONTRATANTE,instalada na Sede da 
SUREG/AL, sito à rua Senador 

Unidade R$ 27,00 R$ 0,00 R$ 27,00 R$ 324,00 
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2022 

ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ nº 71.208.516/0001-74 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

 

Mendonça,148, Centro, 8o andar. 

4 Chamada local (Fixo-Fixo) 
12.000 

Minutos 
R$ 0,06 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 775,69 

5 Chamada local (Fixo-Móvel) 
10.800 

Minutos 
R$ 0,45 R$ 0,00 R$ 0,45 R$ 4.817,07 

6 Chamada LDN (Fixo-Fixo) 
10.020 

Minutos 
R$ 0,44 R$ 0,00 R$ 0,44 R$ 4.404,40 

7 Chamada LDN (Fixo-Móvel) 
7.200 

Minutos 
R$ 0,45 R$ 0,00 R$ 0,45 R$ 3.211,38 

TOTAL ANUAL = 
1) As tarifas já consideram os impostos e contribuições incidentes. 

R$ 15.500,00 

 

VALOR GLOBAL (12 meses): R$ 15.500,00 (Quinze Mil e Quinhentos Reais). 

    

      

3 – DECLARAÇÃO 

 - Declaramos que cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação, 

conforme disposto no Artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17/07/2020. 

 - Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas, bem como os encargos 

trabalhistas e sociais, fretes, tributos ou quaisquer outros valores de natureza direta ou 

indireta, necessários à plena execução/fornecimento do objeto. 

 - Declaramos concordância e conformidade com todas as características do objeto e 

exigências constantes no edital. 

 - Declaramos que nos responsabilizamos pela prestação dos serviços no prazo 

estabelecido no Termo de Referência. 

             

4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 

4.1 - Validade da proposta: O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data de sua apresentação.  

 

4.2 – Prazo contratual: O prazo contratual é de 12 (doze) meses. 

             

5 – DADOS COMPLETOS DA EMPRESA E REPRESENTANTES 
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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2022 

ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ nº 71.208.516/0001-74 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

 

5.1 - Dados completos da empresa: 

Razão Social: ALGAR TELECOM S/A  

CNPJ: 71.208.516/0001-74   

Inscrição Estadual: 702.980.945-0010     

Inscrição Municipal: 111.608.00 

Endereço: Rua José Alves Garcia, n° 415, Bairro Brasil, CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG 

              

5.2 - Os pagamentos deverão ser creditados à Conta-Corrente: 

Banco: Caixa Econômica Federal  

Nº do Banco: 104              

Agência: 0162-7        

Conta corrente: 500360-8 

 

5.3 - Consultor designado para atendimento ao Cliente (PREPOSTO): 

Nome: João Gomes de Lima Neto – Gerente de Contas Governo 

Telefone: (81) 98823-2622 

E-mail: joaogln@algartelecom.com.br         

    

5.4 - SAC Atendimento Governo/empresas: 0800 941 2822 (24 x 7).     

               

5.5 – Dados dos representantes legais da empresa para ASSINATURA DO 

CONTRATO: 

 

1 - Nome: Jeankarlo Rodrigues da Cunha 

CPF/MF: 047.399.926-98 

Cart. Ident. Nº: M 9.043.997 SSP/MG 

Cargo/Função: Gerente de Negócios Governo 

 

2 - Nome: Raissa Rizza Andrade Costa 

CPF/MF:  097.692.306-85  

Cart. Ident. nº MG 15.511.899 PC/MG 

Cargo/Função: Consultora de Vendas Governo        
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 2022 
 

ALGAR TELECOM S/A 
CNPJ nº 71.208.516/0001-74 
Rua José Alves Garcia, nº 415 

Bairro: Brasil, CEP: 38.400-668 
Uberlândia/MG 

5.6 – Enviar o contrato para assinatura por parte desta empresa, para o seguinte 

destinatário: 

ALGAR TELECOM S/A 

A/C: Gestão de Contratos Governo – Coordenação de Vendas Governo 

Rua José Alves Garcia, nº 415, Bairro: Brasil 

CEP: 38.400-668, Uberlândia/MG 

             

Contatos: 

Nome: Bárbara Costa Araújo 

Telefone: (34) 99174-0612  

E-mail: contratosgoverno@algartelecom.com.br 

 

 

Uberlândia, 28 de julho de 2022. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 

Raissa Rizza Andrade Costa 
CPF: 097.692.306-85 

RG: MG 15.511.899 PC/MG 
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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 setembro de 2022.
Acuso ciência do Despacho AJ-DG, em função do

qual remeto os autos à SPPAC, para aferir a conformidade dos
valores indicados no despacho AGC 1154590, inclusive o
impacto de acréscimo contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2022, 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
1155089 e o código CRC F1A59939.

0008488-68.2022.6.02.8000 1155089v1
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Telefonica Brasil S/A 
End. Sede: Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376- – CEP 04571-000 – São Paulo – SP 

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 
Inscrição Estadual: 108.383.949.112 

 

PROPOSTA ECONÔMICA 
 

1. RAZÃO SOCIAL: TELEFONICA BRASIL S/A 
2. NOME FANTASIA: VIVO 
3. CNPJ: 02.558.157/0001-62 
4. ENDEREÇO: AVENIDA ENG. LUIZ BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES – SÃO PAULO/SP CEP 04571-936 
5. EMAIL: abilio.pneto@telefonica.com 
6. FONE: 61-999877767 
7. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES (SIM OU NÃO): NÃO 
 
Dados bancários da empresa (c/c em que será efetuado o crédito de pagamento devido pelo Contratante): 
1. BANCO: 001 
2. AGÊNCIA: 3070-8 
3. CONTA CORRENTE: 12698-5 
 
Dados do representante da empresa (que assinará o termo contratual ou equivalente) 
CARLOTA BRAGA DE ASSIS LIMA, Gerente de Seção, Brasileira, casada, Administradora, portadora do documento de identidade nº 
630.486 SSP/DF e CPF/MF Sob o Nº 613.174.201-44; 
 
PATRICIA FERREIRA TEIXEIRA NETTO GRANDE, Gerente de Seção, Casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº 
287.528-9 SSP/DF e do CPF nº 074.903.177-89; 
  

        PROPOSTA DE PREÇO  
 

          ITEM 1: 
 

 
       
           ITEM 2 
 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL 

MENSAL

VALOR TOTAL 

ANUAL

STFC - MODALIDADE LOCAL - FIXO-FIXO 20.231               Minutos/Mensal 0,05R$                         1.011,55R$              12.138,60R$          

STFC - MODALIDADE LOCAL - FIXO-MÓVEL (VC1) 6.438                 Minutos/Mensal 0,20R$                         1.287,60R$              15.451,20R$          

STFC - MODALIDADE LDN - FIXO-FIXO 5.949                 Minutos/Mensal 0,30R$                         1.784,70R$              21.416,40R$          

STFC - MODALIDADE LDN - FIXO-MÓVEL (VC2) 1.606                 Minutos/Mensal 0,20R$                         321,20R$                  3.854,40R$            

STFC - MODALIDADE LDN - FIXO-MÓVEL (VC3) 982                     Minutos/Mensal 0,20R$                         196,40R$                  2.356,80R$            

INSTALAÇÃO (ANUAL) 1                         Unidade -R$                           - -R$                       

ASSINATURA DOS TRONCOS DIGITAIS (MENSAL) 2                         Unidade 750,00R$                     1.500,00R$              18.000,00R$          

ASSINATURA DA FAIXA DDR (MENSAL) 1                         Unidade -R$                           -R$                         -R$                       

73.217,40R$          

0

73.217,40R$          

SRA/PE

PERCENTUAL DE DESCONTO  (%)

VALOR TOTAL ANUAL

SUBTOTAL ANUAL

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL 

MENSAL

VALOR TOTAL 

ANUAL

STFC - MODALIDADE LOCAL - FIXO-FIXO 38.483               Minutos/Mensal 0,05R$                         1.924,15R$              23.089,80R$          

STFC - MODALIDADE LOCAL - FIXO-MÓVEL (VC1) 9.042                 Minutos/Mensal 0,20R$                         1.808,40R$              21.700,80R$          

STFC - MODALIDADE LDN - FIXO-FIXO 8.874                 Minutos/Mensal 0,30R$                         2.662,20R$              31.946,40R$          

STFC - MODALIDADE LDN - FIXO-MÓVEL (VC2) 3.267                 Minutos/Mensal 0,20R$                         653,40R$                  7.840,80R$            

STFC - MODALIDADE LDN - FIXO-MÓVEL (VC3) 1.541                 Minutos/Mensal 0,20R$                         308,20R$                  3.698,40R$            

INSTALAÇÃO (ANUAL) 1                         Unidade -R$                           - -R$                       

ASSINATURA DOS TRONCOS DIGITAIS (MENSAL) 2                         Unidade 750,00R$                     1.500,00R$              18.000,00R$          

ASSINATURA DA FAIXA DDR (MENSAL) 1                         Unidade -R$                           -R$                         -R$                       

106.276,20R$        

106.276,20R$        

PRFN/5ª

SUBTOTAL ANUAL

PERCENTUAL DE DESCONTO  (%)

VALOR TOTAL ANUAL
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Telefonica Brasil S/A 
End. Sede: Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376- – CEP 04571-000 – São Paulo – SP 

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 
Inscrição Estadual: 108.383.949.112 

 

 
 
          ITEM 3 
 

 
 

           São Paulo, 19 de maio 2022 
 

             

 
 

Telefonica Brasil S/A 
CNPJ: 02.558.157/0001-62 
Nome: Claudia Cristina da Silva Gomes Gouveia 
Procuradora – Consultora 
RG: 19.302.388-X – SS/SP CPF: 125.973.708-01 
 

 
Assinatura digital conforme medida provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil, garante a 
autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica 
Validação: https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.2/ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL 

MENSAL

VALOR TOTAL 

ANUAL

STFC - MODALIDADE LOCAL - FIXO-FIXO 18.201               Minutos/Mensal 0,05R$                         910,05R$                  10.920,60R$          

STFC - MODALIDADE LDN - FIXO-FIXO 5.000                 Minutos/Mensal 0,30R$                         1.500,00R$              18.000,00R$          

INSTALAÇÃO (ANUAL) 1                         Unidade -R$                           - -R$                       

ASSINATURA DOS TRONCOS DIGITAIS (MENSAL) 2                         Unidade 750,00R$                     1.500,00R$              18.000,00R$          

ASSINATURA DA FAIXA DDR (MENSAL) 1                         Unidade -R$                           -R$                         -R$                       

46.920,60R$          

46.920,60R$          

SRTb/PE

SUBTOTAL ANUAL

PERCENTUAL DE DESCONTO  (%)

VALOR TOTAL ANUAL
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Telefonica Brasil S/A 
End. Sede: Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376- – CEP 04571-000 – São Paulo – SP 

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 
Inscrição Estadual: 108.383.949.112 

 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR 
 

1. RAZÃO SOCIAL: TELEFONICA BRASIL S/A 
2. NOME FANTASIA: VIVO 
3. CNPJ: 02.558.157/0001-62 
4. ENDEREÇO: AVENIDA ENG. LUIZ BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES – SÃO PAULO/SP CEP 04571-936 
5. EMAIL: abilio.pneto@telefonica.com 
6. FONE: 61-999877767 
 
EU, Cláudia Cristina da Silva Gomes Gouveia,  CPF nº 125.973.708-01, procurador/representante legal da empresa TELEFONICA 
BRASIL S/A CNPJ:02.558.157/0001-62, declaro estar ciente da vedação da prática de nepotismo no âmbito da Administração Pública 
Federal, nos termos do Decreto n° 7.203 de 04 de junho de 2010 e da portaria ME n° 1.144, de 3 de fevereiro de 2021 e que: 
 
(X)            NÃO POSSUO vínculo por consanguinidade ou de afinidade com ocupantes de cargos em comissão ou funções de 
confiança no âmbito do Ministério da Economia. 
 
 POSSUO vínculo com servidor ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do Ministério da Economia: 
(  ) Natureza Especial - CNE 
(  ) DAS ou FCPE (1 a 6) 
(  ) Função gratificada FG (1 a 3) 

 
Informe o tipo de vínculo: .................................................. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode 
implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal.  

 
Parentes em Linha Reta: 
Grau Consanguinidade Afinidade (Vínculos Atuais) 
1° Pai/mãe, filho/filha do agente público Sogro/sogra, genro/nora; madrasta/padrasto, enteado/enteada do agente público 
2° Avó/avô, neto/neta do agente público Avô/avó, neto/neta do cônjuge ou companheiro do agente público 
3° Bisavô/bisavó, bisneto/bisneta do agente público Bisavô/bisavó, bisneto/bisneta do cônjuge ou companheiro do agente público 
 
Parentes em Linha Colateral: 
Grau Consanguinidade Afinidade (Vínculos Atuais) 
1° --- --- 
2° Irmão/irmã do agente público Cunhado/cunhada do agente público 
3° Tio/tia, sobrinho/sobrinha do agente público Tio/tia, sobrinha do cônjuge ou companheiro do agente público 

 

       São Paulo, 19 de maio 2022 

             

 
 

Telefonica Brasil S/A 
CNPJ: 02.558.157/0001-62 
Nome: Claudia Cristina da Silva Gomes Gouveia 
Procuradora – Consultora 
RG: 19.302.388-X – SS/SP CPF: 125.973.708-01 
 

 
Assinatura digital conforme medida provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil, garante a autenticidade, a integridade 
e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica 

Validação: https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.2/ 
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Telefonica Brasil S/A 
End. Sede: Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376- – CEP 04571-000 – São Paulo – SP 

CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62 
Inscrição Estadual: 108.383.949.112 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO 
 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva Secretaria de Gestão Corporativa Superintendência Regional de Administração no Estado de Pernambuco Divisão de 

Recursos Logísticos Serviço de Suprimentos  

 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIANO ESTADO DE PERNAMBUCO  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 

(Processo Administrativo nº 10480.100273/2021-94) 

 

EU, Senhora Claudia Cristina da Silva Gomes Gouveia, portador da Carteira de Identidade RG n° 19.302.388-X e CPF n° 125.973.708-01, 

procurador/representante legal da empresa Telefônica Brasil S/A inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o nº 

02.558.157/0001 62 com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, CEP: 04571-936 - São Paulo – SP, declaro ter pleno conhecimento 

das condições necessárias para a prestação do serviço. 

 

São Paulo, 19 de maio de 2022. 

 

           

 

 
Telefonica Brasil S/A 
CNPJ: 02.558.157/0001-62 
Nome: Claudia Cristina da Silva Gomes Gouveia 
Procuradora – Consultora 
RG: 19.302.388-X – SS/SP CPF: 125.973.708-01 
 

 
Assinatura digital conforme medida provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001 A Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil, garante a autenticidade, a integridade e 
a validade jurídica de documentos em forma eletrônica 
Validação: https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.6.2/ 
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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 setembro de 2022.
 
Com a manifestação da AJ-DG (Despacho 1154959),

retorno o feito à SAD, para prosseguimento da instrução,
ressaltando que o envio dos autos para deliberação da
Presidência será feito no devido momento, após a aferição de
vantajosidade; a devida reserva orçamentária; a verificação
dos cálculos e a juntada da minuta do respectivo aditivo. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2022, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1155099 e o código CRC A966D69C.

0008488-68.2022.6.02.8000 1155099v1
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E-mail - 1155123

Data de Envio: 
  20/09/2022 15:39:01

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

Para:
    genilson.batista@telefonica.com

Assunto: 
  Renovação. Contrato TRE/AL nº 15/2017.

Mensagem: 
  Prezado Senhor Genilsom, 

Para fins de formalização da renovação do Contrato nº 15/2017, faz-se necessário o envio das seguintes
documentações:

- Declaração de inexistência da prática de nepotismo, conforme modelo abaixo, caso entenda
conveniente; e
- Certidão de regularidade junto à RFB.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

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 2022.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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E-mail - 1155242

Data de Envio: 
  20/09/2022 16:53:51

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

Para:
    cristiane.lsilva@telefonica.com

Assunto: 
  Renovação. Contrato TRE/AL nº 15/2017.

Mensagem: 
  Prezada Senhora Cristiane, 

Para fins de formalização da renovação do Contrato nº 15/2017, faz-se necessário o envio das seguintes
documentações:

- Declaração de inexistência da prática de nepotismo, conforme modelo abaixo, caso entenda
conveniente; e
- Certidão de regularidade junto à RFB.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

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 2022.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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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 Assessoria de Gestão de Contratos.
 
Senhor Assessor,
 
Conforme inicial contato verbal, em face do envio

dos presentes autos a esta Seção, para fins de confirmação de
cálculo referente à prorrogação contratual, ao promover os
atos para o desideratum determinado, este em paralelo com
outras instruções a cargo de unidades diversas, verificamos,
s.m.j., a necessidade de aprimoramento da instrução, no que
concerne à avaliação dos termos da proposta da contratada,
em especial a confirmação do percentual de majoração, haja
vista natural competência da gestão contratual.

Por outra ponta, não obstante o entendimento
materializado pelo contesto, pedimos a atenção para o trecho
a seguir destacado, para que seja aferida a plausibilidade em
sua correção, a título de harmonização da instrução.

 "...parece-nos inviável a não prorrogação
do contrato - até que se consiga organizar um
processo licitatório adequado - uma vez que, se
trata de serviço de comunicação, essencial à
manutenção das atividades da Justiça Eleitoral,
em meio ao pleito eleitoral 2022 a ser efetivado
em 02/10/2022, com possibilidade de segundo
turno, a ser realizado em 30/10/2022, quando já
teria terminado o contrato em epígrafe."

Ante o externado, remeto os presentes a Vossa Senhoria.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 22/09/2022, às 08:09, 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
1156575 e o código CRC CAF2AAB0.

0008488-68.2022.6.02.8000 1156575v1
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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.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de renovação do contrato nº 15/2017,

firmado com a empresa Telefônica Brasil S.A., cujo objeto é a
prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na
modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de
interligação entre a central telefônica da contratada e a
Central PABX do TRE/AL, conforme anunciado pela gestão
contratual (1154590).

Encontram-se os autos nesta Seção para aferição
da vantajosidade na manutenção da contratação.

Buscando-se, na plataforma Banco de Preços,
propostas vencedoras de licitações de objetos semelhantes,
abaixo, podemos aferir que esta pretensa renovação
contratual é vantajosa para este Regional.

Serviço

Contrato nº
15/2017 TRE/SE Ministério

da Defesa CONAB/AL MF/PE

Valor
atual

Valor
após

reajuste
1154948 1154981 1155084 1155092

Assinatura
básica anual

do
entroncamento

digital

R$
269,55

R$
298,98

R$
500,00 R$ 750,25 R$ 965,46 R$

750,00

Tráfego de
ligação

local fixo-fixo
R$

0,06 R$ 0,07 R$ 0,29 R$ 0,07 R$ 0,10 R$ 0,30

Tráfego de
ligação

local fixo-
móvel

R$
0,17 R$ 0,19 R$ 0,49 R$ 0,58 R$ 0,45 R$ 0,20

Foram juntadas aos autos certidão de regularidade
da empresa, consulta ao TCU e ao Cadin- 1157139.
A Declaração de Inexistência de Nepotismo já foi solicitada
(1157248) e será juntada aos autos assim que entregue pela
contratada.
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contratada.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/09/2022, às 16:43, 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
1157112 e o código CRC 6F82EF70.

0008488-68.2022.6.02.8000 1157112v1
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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: 02.558.157/0001-62 DUNS®: 901280466
Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
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 14/03/2023
FGTS 18/10/2022
Trabalhista Validade: 19/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 11/02/2023
Receita Municipal Validade: 25/02/2023

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: 22/09/2022 15:35 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

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: 22/09/2022 15:36:06 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: TELEFONICA BRASIL S.A. 
CNPJ: 02.558.157/0001-62 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

Certidão - Telefônica (1157139)         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 129

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


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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01941387470Usuário:

22/09/2022 15:37:02Data e hora da consulta:

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

TELEFONICA BRASIL S.A. Adimplente02558157
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.
 À Assessoria de Gestão de Contratos.
 
Senhor Assessor,
 
Para retificação parcial do despacho da lavra deste

servidor, devidamente alertado pelo Ilustre Secretário de
Administração deste TRE, solicito desconsiderar o segundo
parágrafo e texto destacado, por indesculpável equívoco na
interpretação da excerto, não havendo harmonização
considerado o texto reproduzido.

Não obstante, ao nosso ver, permanece a
necessidade de confirmação de todos os dados externados na
planilha apresentada pela prestadora, em especial a
confirmação do índice apresentado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 22/09/2022, 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
1157271 e o código CRC ACEF84BF.

0008488-68.2022.6.02.8000 1157271v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.
À SPPAC.
 
Senhor Chefe,
 
Conforme Despacho AGC 1154590:

Quanto ao valor da prorrogação, a contratada
apresentou proposta 1136920, retificada pelo e-
mail 1154559, na qual requer o reajuste dos
valores com base no IST acumulado nos últimos
12 meses, um percentual de 10,92% (dez vírgula
noventa e dois por centos) nos seguintes termos:
 

Esclarecendo: a Cláusula Quinta do Contrato 15/2017
prevê que: "Os preços das tarifas telefônicas serão reajustados
conforme determinado por ato legal do poder concedente".

Neste sentido, quando questionada acerca do interesse
na prorrogação do contrato, a contratada apresentou proposta de
reajuste dos valores alegando ser o percentual do IST acumulado nos
últimos 12 meses, 11,53% (onze vírgula cinquenta e três por cento).

Ocorre que o valor do IST acumulado nos últimos 12
meses (considerados no momento do cálculo - agosto/2021 a
julho/2022) é de 10,92% (dez vírgula noventa e dois por cento),
conforme se verifica em https://www.gov.br/anatel/pt-
br/regulado/competicao/tarifas-e-precos/valores-do-ist.

Questionada acerca de tal divergência, a
contratada confirmou que deve ser utilizado o percentual de
10,92% (dez vírgula noventa e dois por cento) para o
reajuste, conforme se vê na tabela anexada ao e-mail,
documento 1154559.

Assim, os cálculos efetuados no Despacho AGC
1154590 consideraram o reajuste no percentual de 10,92% (dez
vírgula noventa e dois por cento), conforme solicitação da
contratada.
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Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 22/09/2022, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1157278 e o código CRC 1D79D1FD.

0008488-68.2022.6.02.8000 1157278v1
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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 SPPAC,
Solicitando que após a confirmação dos

valores/índice, o procedimento seja enviado a esta SLC para
elaboração de minuta.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/09/2022, às 17:37, 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
1157317 e o código CRC 7BE3322A.

0008488-68.2022.6.02.8000 1157317v1
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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 Secretaria de Administração (c/c COFIN)
 
Senhor Secretário,
 
Atendendo ao Despacho GSAD 1155089, apresento os

novos cálculos realizados considerando o índice de reajuste (IST)
acumulado nos últimos 12 meses (agosto/2021 a julho/2022), no
percentual de 11,48% (onze inteiros e quarenta e oito centésimos por
cento), utilizando-se consulta disponível no
site: https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-e-
precos/valores-do-ist (315.540/283.042=1,1148 ou
1,0085*1,01*1,0083*1,0128*1,0046*1,0107*1,0148*1,0144*1,0099*1,0075*1,0081*0,9996).
Com isso, a projeção contratual ficaria conforme cálculos abaixo:

 

Descrição do objeto Quantidade
estimada

Valor unitário
com impostos

Valor com
desconto

Valor unitário
com reajuste

Valor anual
com reajuste

Assinatura básica
anual do
entroncamento digital

                01 R$ 426,58
R$ 269,55
(DESCONTO
DE
36,811%)

R$ 300,49 R$ 3.605,88

Tráfego de ligação
local fixo-fixo           34.408 R$ 0,0647

R$ 0,0615
(DESCONTO
DE 5,011%)

R$ 0,0703 R$ 2.418,88

Tráfego de ligação
local fixo-móvel          30.000 R$ 0,3234

0,1745
(DESCONTO
DE
46,039%)

R$ 0,2157 R$ 6.471,00

VALOR GLOBAL
REAJUSTADO     R$ 12.495,76

 
Entretanto, por ter havido aparente negociação,

conforme explicitado pela gestão no evento 1157278, corroborado
pelo e-mail da contratada constante do evento 1154559, 
apresentamos, abaixo, a memória de cálculo, extraindo as
informações para conclusão desta setorial da manifetação da gestão
contratual, na instrução que evidenciou a proposição de prorrogação
da avença, consignada no despacho de evento 1154590, ratificado,
por meio do  por meio do despacho 1157278, o percentual do índice
usado como referência de reajuste na prestação de serviços em
comento, apresentamos o seguinte quadro:

 

Descrição do objeto Quantidade estimada Valor unitário
com impostos

Valor com
desconto

Valor unitário
com reajuste

Valor anual
com reajuste

Assinatura básica
anual do
entroncamento digital

               01 R$ 426,58
R$ 269,55
(DESCONTO
DE
36,811%)

R$ 298,98 R$ 3.587,76

Tráfego de ligação
local fixo-fixo         34.408 R$ 0,0647

R$ 0,0615
(DESCONTO
DE 5,011%)

R$ 0,0682 R$ 2.346,62

Tráfego de ligação
local fixo-móvel          30.000 R$ 0,3234

0,1745
(DESCONTO
DE R$ 0,1935 R$ 5.805,00
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46,039%)

VALOR GLOBAL
REAJUSTADO     R$ 11.739,38

 
Ante o exposto, concluindo esta unidadade pela

assertividade da gestão contratual na sua instrução, no que respeita
percentual indicado para cálculo de reajuste, bem como os
respectivos montantes, consideradas as diretrizes tracadas e
negociadas.

Entretanto, registramos que, aparentemente e
considerando-se que o reajuste a ser aplicado deveria observar a
periodicidade mínima de 12 meses, nos termos do Parecer 1005
(0934048) e tendo-se em mente que a avença completa seu último
ciclo contratual em 04-10-2022, somente a partir daí é que,
verdadeiramente, poder-se-ia aplicar o reajuste pleiteado, quando
divulgado o índice requerido. 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 24/09/2022, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1157389 e o código CRC A10AF1FA.

0008488-68.2022.6.02.8000 1157389v1
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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. 
 
 
TELEFONICA BRASIL S/A, Companhia Aberta, com sede na Avenida Engenheiro 
Luiz Carlos Berrini, nº. 1376, Bairro Cidade Monções, São Paulo/SP, CEP 04.571-000, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 02.558.157/0001-62, NIRE nº. 35.3.001.5881-4, 
representada por seu procurador Cristiane Lira da Silva, CPF nº 055.964.454-01, 
carteira de identidade nº 6.887.920, expedida por SSP / PE, 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, 22 de setembro de 2022. 
 
 

 

TELEFONICA BRASIL S/A 

 
Atenciosamente, 
 
Cristiane Lira da Silva  
Gerente de Negócios – Especialista Governo 
Diretoria Comercial de Governo | VP B2B 
Cel + 55  81  9 8286-8659 
E-mail:cristiane.lsilva@telefonica.com 
Empresarial Acácio Gil – Rua: Padre Carapuceiro, nº910, Boa Viagem 
9° Andar - CEP: 51020-280 | Recife - Pernambuco 
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DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2022.
À SLC, para urgente elaboração da minuta,

considerando os parâmetros assinalados no Despacho
AGC 1157278, posto que confirmado o valor, conforme
Despacho SPPAC 1157389.

Solicito que o feito seja de pronto encaminhado à
análise da AJ-DG, para que a proposição evolua à deliberação
superior ainda nesta semana, para que a contratação não
venha a sofrer solução de continuidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/09/2022, às 23:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1160259 e o código CRC 12590499.

0008488-68.2022.6.02.8000 1160259v1
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Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017
Processo nº 0008488-68.2022.6.02.8000           

MINUTA

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017,
celebrado  nos  autos  do  Procedimento
Administrativo nº  0002891-94.2017.6.02.8000,
entre  a  União,  por  intermédio  do  TRIBUNAL
REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,  e  a
empresa TELEFÔNICA BRASIL 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
TELEFÔNICA  BRASIL  S.A., situada na Av.  Engenheiro  Luiz  Carlos  Berrini, n.º
1.376, bairro Cidade Monções – CEP:  04571-936 – São Paulo,  Tel./fax:  (079)
3021-8057/99889-6939,e-mail:  junior.  paulo@telefonica.com  ,  site:
www.telefonica.com.br /  www.vivo.com.br,  inscrita no CNPJ sob
n°02.558.157/0001-62,  neste ato representada por Wellington Xavier da Costa,
brasileiro,  solteiro, administrador  de  empresa,  portador do  documento  de
identidade n.º 3516308 SSP/GO, inscrito no CPF/MF n° 887.321.001-59 e Carlota
Braga  de  Assis  Lima,  brasileira,  casada,  administradora,  portadora  do
documento  de  identidade  nº  630.486  expedido  pelo  SSP/DF,  e  inscrita  no
CPF/MF nº 613.174.201-44, resolvem ajustar  o presente  Termo Aditivo, com
fulcro no art. 57, II, e no  art. 65, § 8º  da Lei nº 8.666, de 21/06/1993  e  nas
Cláusulas Quinta e Dez  do Contrato nº 15/2017, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este Termo Aditivo tem por objeto:

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 15/2017, que trata da prestação de
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, na modalidade local (fixo/fixo e
fixo/móvel), por meio de interligação entre a central telefônica da contratada e
a Central PABX do contratante, por 12 (doze) meses;

b) o reajuste do valor dos serviços no percentual de 10,92% (dez inteiros e
noventa e dois centésimos por cento), de acordo com o aceite da empresa na
aplicação do referido reajuste.

 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR

O  valor  dos  serviços  passará  para  R$  11.739,38  (onze  mil,
setecentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos), devido ao reajuste do
valor do contrato, citado na alínea “b” da Cláusula Primeira, de acordo com a
tabela abaixo:

Processo SEI nº 0008488-68.2022.6.02.8000
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017
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DESCRIÇÃO
QUANT.

ESTIMADA

VALOR
UNITÁRIO

COM
IMPOSTOS

(R$)

VALOR
UNITÁRIO COM

DESCONTO
(R$)

VALOR
UNITÁRIO

COM
REAJUSTE 

VALOR
ANUAL

REAJUSTADO
(R$)

Assinatura
básica anual do
entroncamento

digital

01 426,58
R$ 269,55

(desconto de
36,811%) 

R$ 298,98 3.587,76 

Tráfego de
Ligação local

fixo - fixo
34.408 0,0647

R$ 0,0615
(desconto de

5,011%) 
R$ 0,0682 2.346,62 

Tráfego de
Ligação local
fixo – móvel

30.000 0,3234

0,1745 
(desconto de

46,039%)
R$ 0,1935 5.805,00 

Valor Global Reajustado 11.739,38 

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  de  2022,  Programa  de  Trabalho:  Ação  Gestão  e  Administração  do
Programa – Custeio e Investimento – PTRES 167674, 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 art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993 e alterações e na Cláusula Quinta do Contrato nº 15/2017.

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 da
Presidência  (evento  SEI  nº  XXXXX),  da  lavra  do  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Presidente, e à manifestação de vontade da Contratada sob
evento  SEI  nº  1154559,  ambos  acostados  ao  Processo  SEI  nº  0008488-
68.2022.6.02.8000

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.

Processo SEI nº 0008488-68.2022.6.02.8000
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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 

Pela CONTRATADA: 

   Wellington Xavier da Costa
                     Representante da empresa

                                            Carlota Braga de Assis Lima
                                         Representante da empresa

Processo SEI nº 0008488-68.2022.6.02.8000
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2022.
À AJ-DG, para análise da minuta do 5º Termo

Aditivo ao Contrato nº 15/2017.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 27/09/2022, às 11:34, 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
1160492 e o código CRC 5C0D5151.

0008488-68.2022.6.02.8000 1160492v1
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PROCESSO : 0008488-68.2022.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1508 / 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 5º Termo Aditivo -
CT nº 15/2017 (1160491), celebrado com a
Empresa Telefônica Brasil S.A., cujo objeto é a prestação
de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na modalidade
local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a
central telefônica da contratada e a Central PABX do TRE/AL.

 
O Termo Aditivo tem como objetos:
a) a prorrogação excepcional da vigência do

Contrato nº 15/2017, que trata da prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, na modalidade local
(fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a
central telefônica da contratada e a Central PABX do
contratante, por 12 (doze) meses;

b) o reajuste do valor dos serviços no percentual de
10,92% (dez inteiros e noventa e dois centésimos por cento).

 
2. DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL E

INSTRUÇÃO DOS AUTOS
 
Sabendo-se que o Contrato n° 15/2017 foi

publicado no DOU em 4 de outubro de 2017, com vigência de
12 (doze) meses, 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 (0451036) - Prorrogação por 12

(deze) meses;
- 2° Termo Aditivo (0608855) - Prorrogação por 12

(deze) meses;
- 3° Termo Aditivo (0801209) - Prorrogação por 12

(deze) meses;
- 4° Termo Aditivo (0952183) - Prorrogação por 12

(deze) meses bem como reajuste no valor dos serviços no
percentual de 7,82%;

 
O Despacho AGC (1154590) trata de solicitação

para a prorrogação excepcional do Contrato n° 15/2017, cujo
vencimento dar-se-á no próximo dia 04/10/2022,
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.
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A unidade técnica informou interesse na
continuidade da prestação dos serviços, atestando a prestação
regular dos serviços e a ausência de registro de sanção
aplicada a empresa.

 
A empresa apresentou manifestação de interesse na

renovação conforme proposta 1136920, retificada pelo e-
mail 1154559, na qual requer o reajuste dos valores com base
no IST acumulado nos últimos 12 meses, um percentual de
10,92% (dez vírgula noventa e dois por centos).

 
O alinhamento do reajuste pela anualidade foi

parametrizada pela orientação desta AJ/DG constante do
Despacho AJ-DG 1154959.

 
Consta nos autos documentos de regularidade da

empresa SICAF (1157139), TCU (1157139) e CADIN
(1157139).

 
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° 1154589.

 
A reserva de crédito foi realizada pela SGO no

evento 1154900.
 
A SPPAC (1157389) atestou a conformidade dos

cálculos de valores e índices apurados nos autos.
 
A SEIC (1157112) realizou a aferição da

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

 
A SLC remeteu os autos para esta AJ-DG (1160492),

para aprovação da minuta constante do evento SEI nº
1160491.

 
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).

 
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;  
(...)

Parecer 1508 (1160874)         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 149



§ 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 (1154590) 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
da Justiça Eleitoral, principalmente tendo em conta as
Eleições e o prazo fatal da vigência da avença (04/10/2022),
sendo a administração dependente de serviços de
conectividade para garabtir a continuidade do serviço público.

 
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:

'(...) 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
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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
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
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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 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 deverá ser 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
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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 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.

 
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 autorizam que se promovam as
prorrogações ordinárias, devendo haver a corroboração das
justificativas trazidas pela Administração pela Presidência
deste Regional de forma a asseverar as justificativas trazidas
como suporte para a excepcionalidade.

 
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.

 
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
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a busca diuturna do melhor para a Administração. Neste
ponto, propõe-se que nos novos contratos o TRE/AL corrija a
linha de seguimento que vem adotando.

 
Outrossim, deve-se atentar para o prazo de vigência

do Contrato n° 15/2017, que terá vencimento no próximo dia
04/10/2022.

 
Assim, uma vez atendida a recomendação supra de

prévio reconhecimento das justificativas trazidas pela
Presidência do TRE/AL como graves e bastantes a ancorar a
excepcionalidade trazida pela Administração, esta AJ/DG
aprova a Minuta do 5º Termo Aditivo - CT nº 15/2017.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/09/2022, às 15:34, 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
1160874 e o código CRC 0D446C2F.

0008488-68.2022.6.02.8000 1160874v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de setembro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida o presente procedimento de análise da Minuta do

Quinto Termo Aditivo (1160491) ao Contrato nº 15/2017, firmado
com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A., inscrita no CNPJ sob n°
02.558.157/0001-62, cujo objeto é a “prorrogação excepcional” da
vigência da avença original por 12 (doze) meses, referente à
prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, na
modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação
entre a Central Telefônica da contratada e a Central PABX do
contratante, com reajuste do valor dos serviços no percentual de
10,92% (dez inteiros e noventa e dois centésimos por cento).

 
Segundo a referida Minuta elaborada pela Seção de

Licitações e Contratos, o valor dos serviços passará para R$
11.739,38 (onze mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta
e oito centavos), devido ao reajuste do valor do contrato, citado na
alínea “b” da Cláusula Primeira.

 
Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral, por conduto do Parecer nº 1508/2022 (1160874),
aprova o expediente minutado, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº
8.666/93, condicionado ao prévio reconhecimento das justificativas
trazidas pela Presidência do TRE/AL como graves e bastantes a
ancorar a excepcionalidade trazida pela Administração.

 
Assim, ante o exposto e tudo o mais que dos autos

consta, cumpre esta Diretoria tornar os autos conclusos à superior
consideração de Vossa Excelência para a necessária e competente
deliberação, nos exatos termos recomendados pela AJ-DG em seu
pronunciamento técnico-jurídico.
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Outrossim, deve-se atentar para o prazo de vigência do
Contrato n° 15/2017, que terá vencimento no próximo dia
04/10/2022.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/09/2022, às 18:07, 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
1161273 e o código CRC 3C7542DC.

0008488-68.2022.6.02.8000 1161273v1
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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 : 0008488-68.2022.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : Autorização. Prorrogação Excepcional

 

Decisão nº 4214 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
De acordo com o que constato dos autos, sobretudo com

fundamento no Parecer da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, nos
termos da Conclusão do Senhor Diretor-Geral (1161273) e acatando
as justificativas apresentadas pelas unidades responsáveis,
AUTORIZO, com fulcro no art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993 e alterações, e na Cláusula Quinta do instrumento
contratual em tela, a celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato
nº 15/2017, firmado com a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, cujo objeto é a
prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, na
modalidade local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação
entre a central telefônica da contratada e a Central PABX do
TRE/AL, representando a alteração pretendida:

a)  a prorrogação excepcional da vigência do
Contrato nº 15/2017, que trata da prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, na modalidade local
(fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a
central telefônica da contratada e a Central PABX do
contratante, por 12 (doze) meses;e

b) o reajuste do valor dos serviços no percentual
de 10,92% (dez inteiros e noventa e dois centésimos por
cento).

 
Remetam-se os autos à Seção de Licitações e

Contratos - SLC para a consolidação do ato minutado (1160491),
ciência à contratada e demais medidas de estilo.

Por fim, à Secretaria de Administração, para os atos
de gestão contratual e ainda, para observar os apontamentos feitos
pela AJ/DG no referido pronunciamento.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
29/09/2022, às 19:28, 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
1161922 e o código CRC F6FDDA1A.

0008488-68.2022.6.02.8000 1161922v4

Decisão 4214 (1161922)         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 157



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

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À SLC, para consolidar a minuta do termo de

aditamento contratual.
À SGO, para emitir a correspondente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/09/2022, às 21:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163693 e o código CRC 4CD36981.

0008488-68.2022.6.02.8000 1163693v1
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E-mail - 1163850

Data de Envio: 
  30/09/2022 10:35:17

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

Para:
    junior.paulo@telefonica.com

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

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Segue, em anexo, o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017, para assinatura, preferencialmente de
forma eletrônica, e posterior devolução do referido termo a este Regional.

Caso o representante da empresa não possua assinatura digital, solicito que sejam imprimidas duas vias,
assinadas e enviadas a este endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090.

Solicito, ainda, que tais providências sejam tomadas com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7764 / 7765.

Anexos:
    Quinto Termo Aditivo ao Contrato 15-2017 - prorrogação - Telefônica.pdf
    Minuta_1160491_Quinto_Termo_Aditivo_ao_Contrato_15_2017___prorrogacao___Telefonica.pdf
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 600/2022 - RO 1365

Observação:

- Vide data assinatura primeiro termo contratual doc. 1132649 e
memória de cálculo doc 1154901.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 30/09/2022, às 18:17, 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
1164117 e o código CRC B3E23DF5.
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E-mail - 1164206

Data de Envio: 
  30/09/2022 14:48:53

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

Para:
    junior.paulo@telefonica.com

Assunto: 
  Termo Aditivo - TRE/AL (atualizado)

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Conforme solicitado através de e-mail, segue, em anexo, o Termo Aditivo alterado para excluir o nome do
Sr. Wellington Xavier e fazer constar o nome da Srº. Patrícia Netto como uma das representantes da
empresa.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Quinto Termo Aditivo ao Contrato 15-2017 - prorrogação - Telefônica.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1164117),

registro minha assinatura no empenho 2022NE600, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/10/2022, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1165084 e o código CRC B3991DF6.

0008488-68.2022.6.02.8000 1165084v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  04/10/2022 15:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 600

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70277 ADM TELEFO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

30/09/2022 Estimativo 0008488-68.2022.6.02 - 3.554,42

02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A.

17CT0015. SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO - STFC. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL.
SEI 0008488-68.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 1376,CIDADE MONÇÕES

CEP

90040-130

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

1134300000

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

04/10/2022 15:20:18
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  04/10/2022 15:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.554,42

Total da Lista

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

001 3.554,42PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO Nº 15/2017 -
Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, na modalidade
local (fixo/fixo e fixo/móvel), por meio de interligação entre a central
telefônica da contratada e a Central PABX do TRE/AL. Telefônica Brasil
S.A. 5º TERMO ADITIVO. Decisão nº 4214 / 2022 - TRE-
AL/PRE/GPRES (1161922).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

30/09/2022 Inclusão 1,00000 3.554,4200 3.554,42

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

04/10/2022 15:20:18

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

04/10/2022 13:31:27

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

04/10/2022 15:20:18
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, 04 de outubro de 2022.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do termo

contratual e demais providências.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2022, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1167028 e o código CRC 4D879A33.

0008488-68.2022.6.02.8000 1167028v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
À SLC/SAD, solicitando que seja providenciada a

juntada do 5º termo aditivo de que trata a minuta constante
do evento 1160491, uma vez que há solicitação de liquidação
e pagamento nos autos do processo nº 0001679-
62.2022.6.02.8000, aguardando-se a devida formalização
da avença.

 
Registre-se que o vencimento da fatura nos autos

noticiados é para o próximo dia 11-11-2022, com serviços
executados além do ciclo contratual passado, que expirou em
04-10-2022 - há serviços executados até o dia 14-10-2022, já
dentro do período da avença cujo instrumento ainda não se
encontra nos autos, e nem registrado pela SCON.

 
Observe-se que o instrumento deve estar

devidamente formalizado até a data do início de efeitos
jurídicos e financeiros, ou seja, até 04-10-2022, sob pena de,
eventualmente, declarar-se a perda de continuidade dos
seus efeitos.

 
Atenciosamente/Respeitomente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 26/10/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1186273 e o código CRC 700177BA.
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
Em atenção ao Despacho SPPAC 1186273, remeto

os presentes autos à SLC, para atender à diligência
assinalada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2022, às 22:20, 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
1186748 e o código CRC F9C1B22A.
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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2022.

Prezados,

Em atendimento ao Despacho GSAD 1186748, informo que, na data de ontem
(27/10/2022), o senhor Genilson, da empresa Telefônica, confirmou, através de contato
telefônico, que havia enviado o aditivo assinado pelos Correios e que, em breve, o
aditivo estaria neste Regional.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/10/2022, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1188211 e o código CRC 0D8CE737.

0008488-68.2022.6.02.8000 1188211v1

Despacho SLC 1188211         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 169



Termo Aditivo 5º, ao Contrato nº 15/2017- ASSINADO (1196984)         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 170



Termo Aditivo 5º, ao Contrato nº 15/2017- ASSINADO (1196984)         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 171



Termo Aditivo 5º, ao Contrato nº 15/2017- ASSINADO (1196984)         SEI 0008488-68.2022.6.02.8000 / pg. 172


	Contrato N° 15/2017 - TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) (1132649)
	Publicação DOU. CONTRATO N° 15/2017 (1132653)
	Termo ADTIVO N° 1. AO CONTRATO N° 15/2017 (1132654)
	Publicação DOU. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 15/2017 (1132656)
	Termo Aditivo N° 2 AO CONTRATO 15/2017 (1132659)
	Publicação DOU. 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2017 (1132662)
	Termo Aditivo N° 3 AO CONTRATO N° 15/2017 (1132664)
	Publicação DOU. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 15/2017 (1132666)
	Termo Aditivo N° 4 AO CONTRATO N° 15/2017 (1132668)
	Publicação DOU. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 15/2017 (1132672)
	Termo de Referência SEGEC. 2019 (1132681)
	E-mail PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. TELEFONICA BRASIL S.A. (1132683)
	E-mail AGC 1133679
	E-mail Resposta. Contratada (1136917)
	Proposta VIVO. Prorrogação. Contrato n° 15/2017. (1136920)
	Anexo Carta renovação. VIVO. Contrato n° 15/2017 (1136923)
	E-mail AGC 1140863
	E-mail AGC 1147839
	E-mail Resposta. Vivo S.A. (1147880)
	E-mail Resposta. Proposta. Vivo (1153739)
	Declaração SICAF. VIVO S.A. (1153753)
	Certidão consolidada. TCU. Vivo S.A. (1153759)
	Certidão CADIN. VIVO S.A. (1153823)
	Anexo Retificação. Vivo. Índice de reajuste. (1154559)
	Lista de Verificação - Anexo XV - Port. 226/2018 AGC 1154589
	Despacho AGC 1154590
	Despacho GSAD 1154746
	Despacho GDG 1154790
	SIAFI - Pré-Empenho SGO 1154900
	SIAFI - Documento de Conformidade SGO 1154901
	Despacho SLC 1154908
	Proposta vencedora - TRE/SE (1154948)
	Despacho AJ-DG 1154959
	Proposta vencedora - Ministério da Defesa (1154981)
	Proposta vencedora - CONAB/AL (1155084)
	Despacho GSAD 1155089
	Proposta vencedora - MF/PE (1155092)
	Despacho GDG 1155099
	E-mail SEIC 1155123
	E-mail SEIC 1155242
	Despacho SPPAC 1156575
	Despacho SEIC 1157112
	Certidão - Telefônica (1157139)
	E-mail - Telefônica (1157248)
	Despacho SPPAC 1157271
	Despacho AGC 1157278
	Despacho SLC 1157317
	Despacho SPPAC 1157389
	Declaração Nepotismo - Telefônica (1157436)
	Despacho GSAD 1160259
	Minuta do 5º Termo Aditivo - CT nº 15/2017 (1160491)
	Despacho SLC 1160492
	Parecer 1508 (1160874)
	Conclusão GDG 1161273
	Decisão 4214 (1161922)
	Despacho GSAD 1163693
	E-mail SLC 1163850
	SIAFI - Documento de Conformidade SGO 1164117
	E-mail SLC 1164206
	Despacho COFIN 1165084
	Nota de Empenho 600/2022 (1167000)
	Despacho SAD 1167028
	Despacho SPPAC 1186273
	Despacho GSAD 1186748
	Despacho SLC 1188211
	Termo Aditivo 5º, ao Contrato nº 15/2017- ASSINADO (1196984)

		paulo_cesar@in.gov.br
	2019-10-16T00:08:11-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial


		paulo_cesar@in.gov.br
	2020-11-09T04:54:53-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial


		paulo_cesar@in.gov.br
	2021-10-01T02:03:59-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial


		2022-07-29T14:47:10-0300
	RAISSA RIZZA ANDRADE COSTA:09769230685


		2022-05-19T11:15:11-0300
	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA GOMES GOUVEIA:12597370801


		2022-05-19T11:15:33-0300
	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA GOMES GOUVEIA:12597370801


		2022-05-19T11:15:51-0300
	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA GOMES GOUVEIA:12597370801




