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DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2020
Reedição

OBJETO: Seleção de propostas para celebração de convênios com entidades de
Autogestão em Saúde, pessoas jurídicas de direito privado, sem finalidade lucrativa, com o
objetivo de promover a mútua cooperação para o aprimoramento dos programas de
assistência à saúde oferecidos aos titulares, dependentes e agregados do TRFMED, bem
como o compartilhamento da rede de credenciados dos partícipes aos seus
beneficiários.

DATA DE INÍCIO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 03/12/2020 das 12h00 às
17h00 (horário de Brasília).

LOCAL DE ENTREGA: Seção de Malotes e Documentação Postal do TRF da 5ª
Região, localizado no térreo da Ampliação do Edifício Sede, situado na Avenida Cais do
Apolo, s/n, Bairro do Recife, Recife/PE, CEP 50030-908, CNPJ n.º 24.130.072/0001-11,
destinado à Diretoria Executiva de Autogestão do TRF 5ª Região, na expansão do Edifício
Sede ou através do endereço eletrônico autogestao@trf5.jus.br.

O edital estará disponível na Internet, no endereço
https://www.trf5.jus.br/index.php/licitacoes-e-contratos/licitacoes, no Núcleo de Licitações,
de 2º a 6º feira, no horário das 12h00 às 17h00, e, através dos endereços eletrônicos
autogestao@trf5.jus.br ou cpl@trf5.jus.br, mediante solicitação. Informações (81) 3425-
9414 e através dos e-mails retrocitados.

Recife, 2 de dezembro de 2020.
FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO

Presidente da CELAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0000290-40.2020.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 25/2020. Contratante:
TRE/AC. Contratada: VIVACE ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob o n.º 27.799.059/0001-48.
Objeto: Reforma do Fórum Eleitoral da 3ª Zona, no município de Sena Madureira - AC,
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Valor: R$ 308.458,10 (trezentos e oito
mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos). Período de Vigência: 03/12/2020
a 03/06/2021. Dotação orçamentária: Ação - 20GP; Natureza da Despesa - 33.90.39.16;
Empenho: 676/2020. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de
Assinatura: 02/12/2020. Signatários: JONATHAS SANTOS ALMEIDA DE CARVALHO, Diretor-
Geral do TRE/AC, e José Lucas do Nascimento, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 28/2020; SEI nº 0006731-10.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Lei n° 10.520/02,
Decreto 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93; Partes: União, através do
TRE/AL, e a empresa Claro S.A, CNPJ n.º 40.432.544/0001-47; Objeto: Prestação de Serviço
Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, nas modalidades Local e
Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de aparelhos
smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, por um período inicial
de 24 meses; Valor total: R$ 46.788,48; Vigência: a contar da data de sua assinatura;
Assinatura: 19/11/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 8261/2018 TRE-AM Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.
04/2019, prestação de serviços de telecomunicação para prover a comunicação de dados
para acesso à infraestrutura da rede virtual privada do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE-AM), através de banda larga com 2 (dois) links. CONTRATANTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: CLARO S/A - CLARO. Fundamentação
Legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/93, e alterações posteriores. Do Objeto: alteração
do caput da Cláusula Quarta (Da Vigência), do caput da Cláusula Sétima (Do Preço) e de
seu parágrafo segundo. DA VIGÊNCIA: 20 (vinte) meses, ou seja, de 16/12/2020 a
15/08/2022. DO PREÇO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento do
serviço, o preço global estimado de R$ 546.329,94 (quinhentos e quarenta e seis mil,
trezentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos). PARÁGRAFO SEGUNDO: O
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço mensal global de R$ 27.316,49 (vinte e sete
mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos) ou preço unitário de R$
13.658,24 (treze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos) por link,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do registro da aceitação dos serviços
constantes na Nota Fiscal, referente ao fornecimento dos links. Data da Assinatura:
25/11/2020. Assinam: Desdor. Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Contratante; e o
Sr. WILLIAM CARVALHO CUNHA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 054/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa GIAS EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA .
OBJETO: Alteração Quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b", e §1º, da Lei n.º
8.666/93. Processo SEI n.º 48084-46.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 02/12/2020.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Alex Sandro Batista Borges,
pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 009/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e o Sr. Gilmar Santana Mendonça. OBJETO: Alteração Qualitativa.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "a", da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI nº 0050240-
41.2019.6.05.8000. ASSINATURA: 02/12/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Sr. Gilmar Santana Mendonça, pela Contratada.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE002450, emitida em 30/11/2020. FAVORECIDO:
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. OBJETO: Aquisição de mobiliário
certificado. VALOR: R$ 190.380,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
19/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
4.4.90.52.42 Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0092521-
75.2020.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2020

Objeto: a aquisição de diplomas para utilização nas Eleições Municipais de 2020. O objeto
foi adjudicado à empresa: EPGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA, CNPJ: 02.629.155/0001-17.
PAD N.º 20.935/2020. Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data:
28/11/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL

O 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 16723/2019, 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, INTIMA os representantes legais da empresa CRONO SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 26.536.443/0001-95, para que apresente,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, defesa prévia acerca das irregularidades apontadas pela
Seção de Contratos no Processo PAD acima mencionado, referente ao descumprimento do
termo de referência que subsidiou a cotação eletrônica Nº 1/2020, contado o prazo da
publicação do presente edital, nos termos do art. 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, 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, Fortaleza/CE.

Fortaleza/CE, 28 de novembro de 2020.
BENEDITO SÉRGIO MONTE SILVA COELHO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao CT nº 16/2019 - SEI nº 09742.2020-5. Contratada: JF
Engenharia Ltda, CNPJ nº 08.944.122/0001-4. OBJETO: Prorrogar a vigência do contrato nº
16/2019 por mais 6 (seis) meses. VIGÊNCIA: 1º/12/2020 a 30/5/2020. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993. SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Mauro
Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e, pela Contratada, Jairo França Júnior.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020

O TRE-MT torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 55/2020. Proc. Adm. - SEI nº 07629.2020-3. Objeto: registro de preços
de material de consumo (aquisição de água mineral, garrafão de 20 litros) - LI C I T AÇ ÃO
DESERTA, em razão de não haver interessados em participar do certame.

Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2020.
MAURO SÉRGIO RODRIGUES DIOGO

Diretor-Geral do TRE-MT

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 1/2020

A Comissão Permanente de Licitação, instituída por intermédio da Portaria nº
489/2019, alterada pela Portaria nº 500/2020, leva ao conhecimento dos interessados o
julgamento da sessão pública realizada em 02/12/2020. Foram abertas as proposta de
preços das empresas já credenciadas e habilitadas na sessão pública realizada em 18 de
novembro de 2020, tendo sido apuradas as seguintes propostas (ordem crescente de
preços): Guerini Sopran Engenharia e Arquitetura Projetas e Construções Ltda-EPP - CNPJ:
24.474.596/0001-20 no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais); Meiado
Engenharia e Serviços Ltda-ME - CNPJ 18.279.582/0001-52 no valor de R$ 27.942,50 (vinte
e sete mil e quarenta e dois reais e cinquenta centavos); e Lima Engenharia Ltda - CNPJ
29.092.872/0001-09 no valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais).

TODAS as 3 (três) propostas analisadas foram CLASSIFICADAS, sendo declarada
vencedora a empresa Guerini Sopran Engenharia e Arquitetura Projetas e Construções
Ltda-EPP - CNPJ: 24.474.596/0001-20 pelo valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e
oitocentos reais). A ata da sessão pública de 02/12/2020 e as propostas de preços foram
digitalizadas e estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico: https://www.tre-
mt.jus.br/transparencia/gestao-das-contratacoes/licitacoes e, a partir da publicação desta
decisão as licitantes poderão apresentar recurso(s) no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos
termos do art. 109, I, "a", da Lei nº 8.666/93. E, em não havendo recurso(s) quanto ao
julgamento das propostas, fica, desde já, autorizado o encaminhamento do Processo
Administrativo Eletrônico n° 6978/2017 para homologação/adjudicação da Tomada de
Preços n° 01/2020.

Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2020.
NILSON FERNANDO GOMES BEZERRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE INFORMÁTICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao CT Nº 02/2020 - PAE Nº 2167/2019. Contratada: ELEVAENGE
COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA, CNPJ Nº 09.283.075/0001-00.
OBJETO: Estabelecer a suspensão do Contrato nº 02/2020 pelo prazo de 120 (cento e
vinte) dias a partir de 19/02/2020, prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias,
finalizando em 16/10/2020. VIGÊNCIA: a partir de sua publicação no DOU. FUNDA M E N T O
LEGAL: art. 57, § 1º, Inciso II, art. 78, inciso XIV e art. 79, § 5º, ambos da Lei nº 8.666/1993.
SIGNATÁRIOS: pelo TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo - Diretor-Geral e, pela
Contratada, Walber dos Santos Costa.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2020 - UASG 70004

Nº Processo: 0016142-44.2020. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de infraestrutura e logística, objetivando a realização da Sessão
Solene de Posse dos Novos Dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral do Pará - TRE/PA, para
o Biênio 2021/2022.. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 03/12/2020 das 08h00 às 15h00.
Endereço: Rua Joao Diogo, 288, Campina - Belém/PA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70004-5-00079-2020. Entrega das Propostas: a partir
de 03/12/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/12/2020
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

RAFAEL OLIVEIRA REIS
Pregoeiro

(SIASGnet - 02/12/2020) 70004-05606-2020NE999999
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. DO OBJETO

I. Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP)
e internet móvel, de forma continuada, nas modalidades Local e Longa Distância
Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de aparelhos smartphones e
respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e
especificações constantes deste Termo de Referência, por um período inicial de 24
meses, podendo ser prorrogado.

II. Todos os serviços deverão ser sob a modalidade corporativa, com o fornecimento dos
respectivos aparelhos em regime de comodato, de acordo com as especificações
mínimas ou superiores às descritas neste Termo de Referência, e respeitando as
normas de regulamentação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) da ANATEL.

 
2. DA JUSTIFICATIVA E DA FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO

I. Esta contratação tem por finalidade o fornecimento de serviço de telefonia móvel
pessoal (SMP) e internet móvel para a comunicação de autoridades, servidores e
funcionários, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, principalmente
dos Cartórios Eleitorais, no suporte às atividades habituais de trabalho,
principalmente quando em trânsito ou em atividades remotas, de maneira que o tempo
e o custo dispendidos nos processos de tomada de decisão sejam reduzidos de forma
significativa, ao passo em que as situações urgentes ou emergenciais solucionadas
mais prontamente.

II. O serviço de telefonia móvel pessoal com acesso à internet e fornecimento de
smartphones em comodato, passou a ser muito importante no desenvolvimento das
ações institucionais, pois é a partir dessa tecnologia que a transmissão das
informações entre os servidores ocorre de maneira mais eficaz, tanto na comunicação
por voz como por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, que permitem o
compartilhamento de imagens, vídeos, áudios e documentos, etc, ou ainda por
aplicativos de videoconferência, evitando, de certa forma, aglomeração ou encontros
presenciais com outras pessoas, mitigando assim o risco de contaminação diante da
pademia de Covid-19 enfrentada atualmente.

III. Além disso, a contratação pretende proporcionar comunicação móvel que atenda às
necessidades do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas, especialmente dos Cartórios
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Eleitorais, tendo como objetivo principal o atendimento das funções institucionais,
estratégicas e organizacionais, de forma contínua, tanto no período não eleitoral
quanto no período eleitoral.

IV. Da mesma forma, é cada vez mais imprescindível o acesso às informações e às
diversas ferramentas de comunicação para a realização de atividades dos servidores e
magistrados, bem como o uso da comunicação de dados para a celeridade das
atividades usuais do trabalho, em especial nos períodos eleitorais. Para isso, é
necessário o uso de novas tecnologias de comunicação que possam acompanhar a
mobilidade desses colaboradores em suas tarefas, inclusive no exercício da
comunicação institucional e do poder de polícia em período eleitoral, aumentando a
produtividade do resultado final esperado (interesse público).

V. Assim, como a forma de comunicação tem mudado substancialmente do serviço de
voz para as mídias sociais, não faz mais sentido a contratação por planos de tarifação
por minutos de voz para as diversas modalidades dessa categoria, devido ao uso cada
vez menor desse serviço. Por esta razão as operadoras migraram o foco para venda de
pacotes de dados com pacotes de voz ilimitado, inclusive para ligações locais e de
longa distância, como é o caso dos planos controle comercializados pelas operadoras
atualmente.

VI. Portanto, em adequação a essa nova realidade, objetiva-se a contratação de pacotes de
voz ilimitados, incluindo pacotes de dados para acesso à internet, melhores
dimensionados para atender à demanda de tráfego de dados de forma satisfatória, em
cada ciclo mensal, aos serviços disponibilizados pelo Tribunal de forma online, como
e-mails, sistemas administrativos e judiciais, inclusive para propiciar a realização de
intimações ou citações via mensagens instantâneas (whatsapp), em harmonia com os
normativos mais recentes do TRE/AL e do TSE.

VII. Por outro lado, essa modalidade de contratação implicará, consequentemente, na
redução dos custos com telefonia fixa nos cartórios eleitorais, bastando para tal que
seja priorizado o uso da linha de telefonia móvel para a realização das chamadas
telefônicas do dia a dia.

VIII. No tocante ao período de 24 (vinte e quatro) meses da contratação, convém esclarecer
que se trata de serviços de natureza contínua, com implicações em custos de
investimentos e consequente prazo de amortização (relativamente aos smartphones
fornecidos em regime de comodato), além do que esse prazo influencia diretamente
no valor das propostas, na medida em que forem balizados os custos-benefícios dos
investimentos.

 
3. DO ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

I. A presente contratação está inserida no macrodesafio institucional " Instituição da
governança Judiciária", como prevê o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas para o período 2016 - 2021.
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4.  DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

I. A descrição da solução como um todo abrange a prestação de serviços de telefonia
móvel (serviço móvel pessoal – SMP) e internet móvel, com pacotes ilimitados de
voz e pacotes de dados de no mínimo 8 GB, via rede móvel disponível nacionalmente
com tecnologia digital, com fornecimento de terminais móveis smartphones e
SIMCards em regime de comodato, que deverão ser inicialmente distribuídos para os
Cartórios das Zonas Eleitorais e Postos de Atendimento, conforme quadro abaixo:

ZONA
ELEITORAL MUNICÍPIO SEDE ENDEREÇO

QUANT.
DE
PACOTE
SMP

1 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP 57057-000 01

2 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP 57057-000 01

3 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP 57057-000 01

5 VIÇOSA RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP
57700-000 01

6 ATALAIA AV. PEDRO PEREIRA ACIOLI, S/N, JOSÉ
PAULINO, CEP 57690-000 01

7 CORURIPE
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY, COMENDADOR TERCIO
WANDERLEY, CEP 57230-000

01

8 PILAR PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337,
CENTRO, CEP 57150-000 01

9 MURICI RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N, CENTRO,
CEP 57820-000 01

10 PALMEIRA DOS ÍNDIOS PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO,
CEP 57600-010 01

11 PÃO DE AÇÚCAR AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949,
CENTRO, CEP 57400-000 01

12 PASSO DE CAMARAGIBE RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO,
CEP 57930-000 01

13 PENEDO
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP 57200-
000

01

14 PORTO CALVO RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP 57900-
000 01

14 MARAGOGI (POSTO DE
ATENDIMENTO)

PÇA BATISTA ACIOLY, 41, CENTRO,
CEP 57955-000 01

15 RIO LARGO
AV. PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE
MELO, 48, TABULEIRO DO PINTO, CEP 57100-
000

01

16 SÃO JOSÉ DA LAJE PÇA. OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO, CEP
57860-000 01

16
COLÔNIA LEOPOLDINA
(POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09,
CENTRO, CEP 57975-000 01

17 SÃO LUÍS DO QUITUNDE RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO,
CEP 57920-000 01
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ZONA
ELEITORAL MUNICÍPIO SEDE ENDEREÇO

QUANT.
DE
PACOTE
SMP

18 SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS

RUA CEL FRANCISCO CAVALCANTE, 51,
CENTRO, CEP 57240-078 01

19 SANTANA DO IPANEMA AV. PRESIDENTE DUTRA, 385, BR 316,
MONUMENTO, CEP 57500-000 01

20 TRAIPU RUA ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N,
CENTRO, CEP 57370-000 01

21 UNIÃO DOS PALMARES RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
S/N, CENTRO, CEP 57800-000 01

22 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP 57312-630 01

26 MARECHAL DEODORO RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225,
CENTRO, CEP 57160-000 01

27 MATA GRANDE PRAÇA CEL JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, CENTRO,
CEP 57540-000 01

28 QUEBRANGULO RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP 57750-
000 01

29 BATALHA RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO, CEP
57420-000 01

31 MAJOR ISIDORO RUA PROFA. MARIA JOSÉ DE R. BARROS, S/N,
FÓRUM ELEITORAL, CENTRO, CEP 57580-000 01

33 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP 57057-000 01

34 TEOTÔNIO VILELA RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO, CEP
57265-000 01

37 PORTO REAL DO
COLÉGIO

AV. GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621,
CENTRO, CEP 57290-000 01

37 IGREJA NOVA (POSTO
DE ATENDIMENTO)

RUA VEREADOR DJALMA RAPOSO, 53,
CENTRO, CEP 57280-000 01

39 ÁGUA BRANCA RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO, CEP
57490-000 01

40 DELMIRO GOUVEIA RUA OLAVO BILAC, 318, CENTRO, CEP 57480-
000 01

40 PIRANHAS (POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, CEP 57460-
000 01

44 GIRAU DO PONCIANO AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO, CEP
57360-000 01

45 IGACI RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53,
CENTRO, CEP 57620-000 01

46 CACIMBINHAS RUA CLARINDO AMORIM, S/N, CENTRO, CEP
57570-000 01

47 CAMPO ALEGRE AV. JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CENTRO,
CEP 57250-000 01

48 BOCA DA MATA RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO, CEP
57680-000 01

48 MARIBONDO (POSTO DE
ATENDIMENTO)

RUA PADRE ABELARDO ROMEIRO PEREIRA,
S/N, CENTRO, CEP 57670-000 01

49 SÃO SEBASTIÃO RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, CEP 57275-000 01

50 MARAVILHA PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO,
CEP 57520-000 01
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ZONA
ELEITORAL MUNICÍPIO SEDE ENDEREÇO

QUANT.
DE
PACOTE
SMP

51 SÃO JOSÉ DA TAPERA AV. MANOEL MACIANO, 418, CENTRO, CEP
57445-000 01

53 JOAQUIM GOMES PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS,
02, CENTRO, CEP 57980-000 01

54 MACEIÓ AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP 57057-000 01

55 ARAPIRACA RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP 57312-630 01

II. As características básicas dos itens são descritas no quadro abaixo, sendo que o
agrupamento em um único objeto dos serviços individuais para comunicação de voz e
dados, levou em consideração as questões técnicas, uma vez que não podem ser
separados e oferecidos por operadoras diferentes, pois todos eles, incluindo o serviço
de internet móvel, guardam correlação entre si.

III. Os serviços objeto da contratação são subdivididos por itens, conforme quadro
abaixo, a fim de serem disputados entre os licitantes interessados de forma autônoma
e independente em relação aos demais.

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE

1

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento
de smartphones e SIMCards, ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo
menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: ATALAIA, PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES, CACIMBINHAS, SÃO
SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

07

2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento
de smartphones e SIMCards, ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo
menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: MACEIÓ, RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS DO
QUITUNDE.

08
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento
de smartphones e SIMCards, ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo
menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: MATA GRANDE, QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR ISIDORO,
ÁGUA BRANCA, PORTO REAL DO COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA DA MATA
e MARIBONDO

09

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento
de smartphones e SIMCards, ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo
menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: CORURIPE, MURICI, PASSO DE CAMARAGIBE, SÃO MIGUEL DOS
CAMPOS, TRAIPU, MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA.

07

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento
de smartphones e SIMCards, ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo
menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: VIÇOSA, PILAR, PORTO CALVO, SANTANA DO IPANEMA,
DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e JOAQUIM GOMES.

07

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que possibilite ligações ilimitadas para
qualquer telefone fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e longa
distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming
nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, fornecimento
de smartphones e SIMCards, ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para acesso à internet, com, pelo
menos, o aplicativo whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco (backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos seguintes municípios do Estado
de Alagoas: PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO JOSÉ
DA LAJE, COLÔNIA LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.

09
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5. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Os serviços especificados neste Termo de Referência enquadram-se na categoria de
bens e serviços comuns de que trata a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e o
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.

II. Os serviços a serem contratados possuem natureza contínua, pois pela sua
essencialidade, visam atender à necessidade permanente da Administração, por mais
de um exercício financeiro, razão pela qual poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, conforme inciso II,
artigo 57, da Lei n° 8.666/93.

 
6. DAS CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

I. Os serviços de telecomunicações móvel pessoal e de internet móvel deverão ser de
característica pós-pago, tecnologia digital, sendo que os acessos habilitados com
serviço de dados, deverão ser com tecnologia que permita fazer e receber ligações, e,
conexão à internet tipo 3G/4G ou superior, onde haja disponibilidade, sem a
necessidade de habilitação de outro equipamento.

II. A CONTRATADA deve seguir todos os indicadores de qualidade do serviço de
telefonia móvel (SMP) presentes no Regulamento de Gestão da Qualidade (RGQ-
SMP) da Anatel – Resolução nº 575/2011 ou mais atual.

III. Quando uma linha atingir o limite do pacote de dados ativado, a CONTRATADA não
poderá interromper a conexão de dados nem o sinal de voz, podendo, nesse caso, se
houver amparo legal vigente, limitar a velocidade até o fim do ciclo mensal.

IV. A CONTRATADA deverá até a data da assinatura do contrato cobrir,
obrigatoriamente, com o Serviço Móvel Pessoal, rede GSM, 3G e/ou 4G, no mínimo,
70% da área urbana e 100% da área (outdoor) onde estão localizados o prédio sede do
TRE/AL, no município de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar,
Farol, Maceió – Alagoas, CEP 57051-090, bem como os Cartórios Eleitorais e Postos
de Atendimento, localizados nos municípios e endereços indicados no quadro do item
4.I, de acordo com os itens adjudicados.

V. A cobertura para o serviço de telefonia móvel pessoal – SMP deverá abranger os
principais centros urbanos, especialmente as capitais, com roaming automático entre
as localidades.

VI. A cobertura poderá se dar através de rede própria ou por contrato de roaming com
outras operadoras e a comprovação será por meio de declaração, na forma do § 4º do
art. 26 do Decreto nº 10.024/2019.

VII. A fim de garantir a continuidade da prestação do serviço ao usuário final, em caso de
falhas/defeitos nos SIMCards em uso, a CONTRATADA deverá fornecer chips
SIMCards de reserva, nas quantidades previstas no quadro do item 4.III.

VIII. Os chips fornecidos inicialmente, bem como eventuais substituições ao longo do
prazo contratual, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem custos
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adicionais ao CONTRATANTE.
IX. O CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a facilidade de portabilidade

numérica, devendo esta manter os números utilizados pelo CONTRATANTE, sem
qualquer ônus, e independentemente da operadora do serviço a que esteja atualmente
vinculado. A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de 3 (três) dias úteis
estabelecido pela ANATEL para a realização deste serviço, após a liberação dos
números pela operadora de origem.

X. O serviço de roaming nacional deverá ocorrer de forma automática, sem custo
adicional e sem a necessidade de habilitação do acesso móvel ou de qualquer outro
equipamento, em todo o território nacional.

XI. A CONTRATADA deverá fornecer os serviços de chamada em espera, desvio de
chamada, consulta, conferência, identificação de chamada, correio de voz, SMS
(Short Message Service) bidirecional.

XII. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus para o
CONTRATANTE:

a. Habilitação;
b. Escolha ou troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de clonagem da linha celular;
d. Facilidades de identificador de chamadas, transferência temporária de chamada

(siga-me, neste caso não haverá gestão sobre as ligações nesse serviço),
conferência, chamada em espera, não perturbe e ocultação do número da linha
no identificador de chamadas do telefone de destino;

e. Bloqueio por extravio ou roubo e cancelamento da linha;
f. Reativação de número de linha;
g. Serviço de caixa eletrônica de mensagens (secretária eletrônica);
h. Adicional de chamadas;
i. Deslocamento;
j. Disponibilização de ferramenta on-line (conta on-line) para consulta ao

detalhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou
administradores do contrato.

XIII. Os dispositivos de comunicação de dados e voz deverão, obrigatoriamente, estar
habilitados e aptos para funcionamento em todo o território nacional.

XIV. Para o serviço de dados ilimitados, os dispositivos de comunicação deverão ser
habilitados e aptos para funcionamento nos principais centros urbanos, especialmente
nas capitais, com as franquias mínimas estabelecidas nas especificações do serviço,
incluindo a assinatura de provedor de acesso à Internet.

XV. Durante a vigência do contrato, o CONTRATANTE poderá solicitar, mediante
aditamento contratual, a habilitação de outros serviços que sejam implementados pela
CONTRATADA em decorrência da evolução tecnológica.

XVI. Por padrão e sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, deverão ser
bloqueados previamente pela CONTRATADA o uso dos serviços de dados em
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deslocamento internacional, chamadas para códigos de acesso 0300, 0500, 0900 e
similares, auxílio à lista (102), Hora Certa (130) e similares, serviços recebidos a
cobrar (SMS), salas de jogos e de bate-papos, sorteios e eventos via SMS e MMS, e
quaisquer outros serviços tarifados não cobertos pelo contrato. O bloqueio deverá ser
executado no sistema da operadora e não através dos aparelhos celulares.

XVII. A CONTRATADA deverá fornecer número de protocolo, para todas as solicitações
efetuadas.

XVIII. A CONTRATADA deverá manter em funcionamento contínuo todos os acessos
móveis pessoais, sendo que, na hipótese de ocorrência de interrupções, as falhas
deverão ser corrigidas e o serviço restabelecido em no máximo 24 (vinte e quatro)
horas. O bloqueio dos terminais, somente poderá ser executado por solicitação formal
do CONTRATANTE.

XIX. Caso a CONTRATADA venha a disponibilizar nova tecnologia de funcionamento
para o Serviço Móvel Pessoal (SMP), o CONTRATANTE poderá solicitar a
migração, sem ônus, para essa tecnologia, desde que os aparelhos fornecidos tenham
suporte para a mesma, que não ocorra desequilíbrio financeiro do contrato e que a
tecnologia anterior seja descontinuada ou ofereça riscos à manutenção do
fornecimento do objeto. Caso contrário, essa nova tecnologia deverá ser fornecida
para os incrementos de novos acessos e nas trocas de aparelhos previstas no presente
Termo de Referência.

 
7. DA VIGÊNCIA

I. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de sua
assinatura, prorrogado por períodos iguais ou inferiores com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a administração, limitado a 60 (sessenta)
meses, conforme preconiza o art. 57, inc. II, da Lei n° 8.666 de 1993.

II. Esse prazo mínimo da contratação foi estipulado de modo a permitir às operadoras de
telefonia realizarem a amortização dos aparelhos fornecidos em comodato, sem que
os preços dos serviços sejam onerados além do necessário para a equalização dos
investimentos efetuados.

 
8. DA SUSTENTABILIDADE

I. A CONTRATADA, como prática de sustentabilidade na execução dos serviços,
deverá fornecer bens que não contenham substâncias perigosas em concentração
acima da recomendada, bem como ficar encarregada de promover o descarte
adequado dos aparelhos, baterias e demais materiais recolhidos, seja quando do
encerramento do contrato, por ocasião da substituição por outros, ou quando forem
danificados irreversivelmente, seguindo os preceitos da Lei nº 12.305/10, que trata da
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

II. Os equipamentos eletrônicos fornecidos não deverão conter substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
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(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).

 
9. DO RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

I. Os serviços e bens serão recebidos provisoriamente pelo gestor do contrato no
momento da entrega dos terminais móveis e SIMCards, para efeito de posterior
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta.

II. Os serviços e bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo
serem corrigidos ou substituídos no prazo fixado pelo gestor do contrato, às custas da
CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

III. Os serviços e bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 7 (sete) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
serviço e materiais fornecidos, com a consequente aceitação mediante termo
circunstanciado.

IV. Na hipótese da verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo.

V. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

 
10. DO PAGAMENTO

I. O pagamento mensal dependerá da ativação e funcionamento dos serviços.
II. A Nota Fiscal dos serviços prestados deverá ser remetida, em papel ou em arquivo

eletrônico, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data de seu
vencimento, para que o Gestor do Contrato possa realizar sua verificação e, não
havendo problemas, promover as medidas necessárias ao pagamento, podendo ser
realizado por meio do código de barras contido na fatura ou por Ordem Bancária.

III. Sendo identificada cobrança indevida, os fatos serão informados à CONTRATADA, e
a contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da reapresentação do
documento para pagamento devidamente corrigido, acompanhado dos detalhamentos
de cada número, também devidamente corrigidos, admitindo-se que o documento
corrigido possa ser um boleto para pagamento, fazendo referência a Nota Fiscal
contestada e dando quitação à mesma.

IV. Sendo identificada cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal, os fatos serão
informados à CONTRATADA para que seja feita glosa do valor correspondente no
próximo documento de cobrança.

V. O aceite dos serviços prestados por força desta contratação será feito mediante ateste
das Notas Fiscais.
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VI. Após o encerramento do contrato, os serviços utilizados decorrentes desta contratação
deverão ser cobrados no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias.

VII. No caso de eventual atraso nos pagamentos, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratórios devidos pelo CONTRATANTE serão de 6% a.a (seis por cento ao ano),
pro rata die, apurados desde a data do primeiro dia útil de atraso até a data do efetivo
pagamento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,
onde:

EM= Encargos moratórios.

I= Índice de atualização financeira = 0,0001644.

N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do efetivo pagamento.

VP= Valor da parcela vencida.
 
11. REAJUSTE DE PREÇOS

I. Os preços propostos serão reajustados na forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST (Índice de Serviços de
Telecomunicações) ou outro índice oficial que o substitua, observando-se sempre
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos.

II. O reajuste poderá ser aplicado com periodicidade inferior a 1 (um) ano, se assim vier
a ser autorizada de acordo com o § 5°, do art. 28 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de
1995.

III. Os reajustes devem ser solicitados previamente ao CONTRATANTE, por meio de
documento oficial, sendo obrigatório acostar ao pedido todos os motivos de fato e de
direito que ensejaram o pedido, quando ocorridos após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, que serão revisados
mediante Termo aditivo.

IV. Quaisquer tributos ou encargos legais criados alterados ou extintos, bem como a
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

 
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato ou Edital.
II. Designar formalmente o gestor e o fiscal para o acompanhamento da execução

contratual, podendo ainda ser designado um fiscal técnico, para acompanhar
diretamente o serviço, ordenar correções e monitorar interrupções e demais falhas na
execução do objeto, servindo como um auxiliar ao gestor.
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III. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas nos serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

IV. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA.
V. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para

execução de serviços referentes ao objeto, quando necessário.
VI. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.
VII. Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do

Gestor do Contrato, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da
Lei nº 8.666/93.

VIII. Comunicar à CONTRATADA, para bloqueio da linha correspondente, nas hipóteses
de extravio, perda, furto ou roubo do aparelho, devendo encaminhar o respectivo
Boletim de Ocorrência (B.O.).

IX. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais
cabíveis.

X. Ressarcir a CONTRATADA quando da substituição de aparelhos móveis, cujo motivo
ensejador tenha ocorrido por culpa da Administração. O valor a ser ressarcido deverá
ser igual ao preço apresentado em nota fiscal/fatura quando da entrega do
equipamento.

XI. Promover, ao final do contrato, no prazo de até 30 dias, a devolução à
CONTRATADA de todos os terminais móveis e acessórios cedidos em regime de
comodato, eximindo-se de qualquer indenização pelo uso e/ou desgaste natural dos
equipamentos.
 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I. Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência, em especial no que se
refere à implantação, operação e níveis de serviço.

II. Possuir contrato(s) de concessão ou termo(s) de autorização firmado(s) com a
ANATEL e atender às demais disposições regulamentares pertinentes aos serviços a
serem prestados.

III. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal,
estadual ou no Distrito Federal, bem como assegurar os direitos e cumprimento de
todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.

IV. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

V. Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os
casos de interrupções programadas.

VI. Colocar à disposição do CONTRATANTE um canal de comunicação gratuito para
abertura de chamados e solicitações de serviço, seja por telefone ou Internet, com
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funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana,
disponibilizando ao CONTRATANTE, e/ou a quem esta designar, um atendimento
diferenciado por meio de consultoria especializada, disponível em horário comercial.

VII. Credenciar junto ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 dias após a assinatura
do contrato, um preposto ou consultor, baseado em Maceió/AL, com poderes de
decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

VIII. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
CONTRATANTE, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio
do preposto ou consultor, designado para o acompanhamento do contrato.

IX. Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos do preposto ou consultor, além do
contato telefônico dos superiores hierárquicos, de modo a garantir o atendimento das
demandas solicitadas pelos fiscais do Contrato.

X. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter
uma operação correta e eficaz.

XI. Acatar as orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita
fiscalização, e prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
formuladas.

XII. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e
prestar os esclarecimentos julgados necessários.

XIII. Apresentar mensalmente e de forma gratuita, a critério do CONTRATANTE, além da
Nota Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, em papel e/ou em arquivo
eletrônico, incluindo detalhes das chamadas (número chamado e chamador, duração,
data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os
tributos e encargos, conforme preços contratados no processo licitatório.

XIV. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção
das medidas cabíveis.

XV. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não
transfere responsabilidade ao CONTRATANTE.

XVI. Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não
podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas a responsabilidade por
problemas de funcionamento do serviço.

XVII. Não fazer uso das informações prestadas pelo CONTRATANTE que não seja em
absoluto cumprimento do contrato.

XVIII. Garantir sigilo e inviolabilidade dos dados e conversações realizadas por meio dos
serviços contratados, no mínimo dentro de sua rede de telecomunicações, respeitando
as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de
telecomunicações.

XIX. A CONTRATADA deverá sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais
estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93, quais sejam, os acréscimos ou
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supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor atualizado do contrato.

XX. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem
como zelar pela integridade da comunicação.

XXI. Possibilitar ao CONTRATANTE, na condição de assinante viajante, receber a
prestação do serviço SMP e caixa postal (correio de voz), em redes de outras
operadoras de serviço sem custo adicional.

XXII. Providenciar o serviço referente a bloqueio ou suspensão de linhas móveis quando
solicitado pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA não poderá cobrar por ligações
e/ou serviços a partir da referida solicitação de suspensão dos serviços. A cobrança
apenas poderá ocorrer quando da solicitação de reativação pelo CONTRATANTE e o
restabelecimento completo da prestação do serviço pela CONTRATADA. Aplica-se
neste caso, a regulamentação da ANATEL referente ao prazo de suspensão dos
serviços.

XXIII. O bloqueio dos dispositivos móveis somente poderá ser executado por solicitação de
representante credenciado do CONTRATANTE.

XXIV. Providenciar, no prazo máximo de 48 horas, o serviço de troca de número e/ou troca
de chip, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE.

XXV. No caso de identificação de clonagem, providenciar em até 2 (dois) dias úteis a
reparação, de forma que não haja interrupção dos serviços, devendo permanecer o
mesmo número do chip substituído.

XXVI. Atender as solicitações de serviços de habilitação, troca de número, entrega de
aparelhos ou qualquer outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente pelo
gestor do contrato.

XXVII. Fornecer smartphones, em regime de comodato, para utilização dos serviços
contratados, com atualização tecnológica compatível com os aparelhos
comercializados na data da licitação, obedecendo às especificações mínimas previstas
neste Termo de Referência, bem como promover a substituição de todos os aparelhos
por outros novos, a cada 24 meses ou a cada renovação contratual, observando as
especificações técnicas exigidas e a evolução tecnológica dos equipamentos.

XXVIII. A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e ativar os equipamentos e
serviços conforme este Termo de Referência.

XXIX. Reparar ou substituir qualquer aparelho móvel que apresentar defeito desde que não
constatado uso indevido do equipamento.

a. Em caso de defeito, a CONTRATADA deverá realizar a intermediação com a
assistência técnica do fabricante dos aparelhos, no intuito de dar celeridade ao
processo de troca ou conserto.

b. No caso de defeitos de fabricação cobertos pela garantia, conforme laudo
emitido pela assistência técnica autorizada, a substituição ou o reparo do
aparelho deverá ser feita em até 15 (quinze) dias, contados a partir da
notificação à CONTRATADA, e não pode representar nenhum ônus para o
CONTRATANTE.
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c. Durante o período em que o aparelho originalmente fornecido estiver em reparo,
deverá ser fornecido outro aparelho com o mesmo número de acesso, de forma a
não gerar interrupção do serviço e sem que isso acarrete qualquer ônus extra
para o CONTRATANTE.

XXX. Deverá a CONTRATADA, em caso de extravio de qualquer natureza, inclusive perda,
roubo ou furto, ou dano por uso indevido do aparelho, disponibilizar um novo
aparelho com o mesmo código de acesso, no prazo de até 15 (quinze) dias,
podendo efetuar, caso queira, a cobrança do equipamento extraviado ou danificado ao
CONTRATANTE. Havendo cobrança, o valor faturado deverá ser igual ao preço
constante da nota fiscal/fatura quando da entrega do(s) equipamento(s) extraviado(s)
e/ou danificado(s) ao CONTRATANTE.

XXXI. A CONTRATADA deverá fornecer, a título de backup para casos de defeito, extravio,
perda, furto ou roubo, pelo menos 15% (dez por cento) das quantidades de cada tipo
de aparelho, devendo considerar que eventuais frações equivalerão ao próximo
número inteiro, sem qualquer ônus extra para o CONTRATANTE, que serão
armazenados pela área responsável para agilizar substituições no caso de defeito ou
extravio de aparelho.

XXXII. Os aparelhos móveis deverão ser entregues ao CONTRATANTE de acordo com os
prazos de habilitação definidos deste Termo de Referência, incluindo todos os
acessórios necessários à plena utilização dos serviços contratados, tais como
carregador de bateria, cabos de dados, manual do usuário etc.

XXXIII. Constatada divergência com a especificação técnica exigida ou qualquer defeito de
operação, os respectivos aparelhos serão recusados, ficando a CONTRATADA
obrigada a apresentar novo modelo, observado o prazo previsto para a entrega dos
aparelhos.

XXIV. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

XXXV. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ficando o CONTRATANTE autorizado a descontar da garantia, ou dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

XXVI. Evitar contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

XXVII. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

 
14. DOS NÍVEIS DE SERVIÇO
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I. Para o Serviço Móvel Pessoal, os parâmetros para a medição da qualidade são aqueles
definidos na regulamentação expedida pela ANATEL, em especial o Regulamento de
Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP (Anexo I à
Resolução nº 575, de 28 de outubro de 2011).

II. Para assegurar a disponibilidade do serviço, a CONTRATADA poderá efetuar
periodicamente, a pedido e sob a supervisão do CONTRATANTE, testes de
verificação da qualidade de transmissão, de forma a identificar eventuais falhas de
sincronismo, perdas de ligações, perda anormal de sinal, travamentos ou outras
situações que possam influenciar nos níveis de qualidade do serviço.

III. Caso julgue necessário, o CONTRATANTE poderá solicitar Relatórios de qualidade
de Serviço, que deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, no formato
sintético ou analítico, com o objetivo de comprovar a qualidade do serviço prestado.

IV. A fórmula de cálculo dos indicadores relacionados no item anterior está descrito na
Resolução ANATEL nº 575, de 28 de outubro de 2011, que aprovou o Regulamento
de Gestão da Qualidade da Prestação do Serviço Móvel Pessoal – RGQSMP.

V. As interrupções programadas dos serviços deverão ser comunicadas ao
CONTRATANTE com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

VI. Será considerada como “falha sistêmica” aquela que impossibilite 50% (cinquenta por
cento) ou mais das linhas ativas de realizar qualquer um dos seus serviços básicos
(trafegar dados, originar ou receber chamadas).

VII. A CONTRATADA deverá atender os prazos definidos na tabela abaixo, durante a
execução do contrato.

Atividade Prazo Marco para contagem
do prazo

Portabilidade numérica 3 dias
corridos

A contar do início da
liberação dos números
pela operadora doadora

Ativação de novas linhas (incluindo
a entrega do aparelho e SIM
CARD)

15 dias
corridos

A contar da solicitação
do gestor

Desativação em definitivo de linhas 24 horas A contar da solicitação
do gestor

Suspensão temporária de linhas 24 horas A contar da solicitação
do gestor

Restabelecimento de linha suspensa
temporariamente 24 horas A contar da solicitação

do gestor

Troca de número 48 horas A contar da solicitação
do gestor

Troca de SIM CARD (utilização do
estoque de posse do
CONTRATANTE)

48 horas A contar da solicitação
do gestor

Ativação/desativação de serviços
(caixa postal, encaminhamento de
chamadas, identificação de
chamadas)

24 horas A contar da solicitação
do gestor

Manutenção corretiva (casos 24 horas A contar da solicitação
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isolados) do gestor
Manutenção corretiva (falha
sistêmica) 8 horas A contar da solicitação

do gestor
Fornecimento de SIM CARDs
(backup)

10 dias
corridos

A contar da solicitação
do gestor

Reposição de dispositivos por
extravio, perda, furto ou roubo

15 dias
corridos

A contar da comunicação
do gestor, em conjunto
com a apresentação do
B.O.

Reposição ou reparo de dispositivos
por defeito coberto pela garantia

15 dias
corridos

A contar da comunicação
do gestor

Apresentação de informações ou
esclarecimentos 24 horas A contar da solicitação

do gestor

 
15. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com o
fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIMCards e
aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as seguintes especificações
mínimas:

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema operacional
Android 9 ou IOS 10.

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz).
c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho.
d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL.
e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0 GHz ou de 8

núcleos (Octa-Core) com velocidade de 1,6 GHz.
f. Memória de armazenamento interna de 32 GB.
g. Memória RAM de 3 GB.
h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com touchscreen e multitouch.
i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh.
j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no mínimo 5

MegaPixels.
k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi fi, Bluetooth 4.2

ou superior, conexão com PC via USB.
l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela.

m. Leitor de impressões digitais.
n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, extrator de chip

(quando aplicável), manual de instruções de uso do aparelho em português
(impresso em papel ou online).

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas
discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião,
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chamada em espera, Browser com suporte a html/HTML5, predição de texto,
acesso ao celular por senha e impressão digital, suporte a conta de e mail,
visualização de documentos (tipo doc, xls, pdf), localização do celular para o
caso de perda ou roubo, quando disponível pelo sistema operacional.

p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e nano-SIM
card (4FF), no padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, compatível com os
smartphones fornecidos.

II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso,
não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondicionadas de fábrica, e ainda,
disponibilizados com a respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios
disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio
fabricante e apresentados ao Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da
entrega definitiva ao usuário final.

III. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da CONTRATADA,
devendo ser recolhidos por ele após o encerramento do contrato ou quando forem
substituídos.

IV. Os sistemas operacionais e os softwares embarcados nos dispositivos/equipamentos
que forem fornecidos devem estar atualizados e licenciados para as funcionalidades
contratadas, se proprietárias.

V. O local de entrega será na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Seção de
Patrimônio, na Avenida Aristeu de Andrade, 377, 6º andar, Farol, Maceió – Alagoas,
CEP 57051-090, no horário das 13h às 19h, de segunda a quinta-feira e das 7h30mim
às 13h30mim.

 
16. DO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

I. Após a assinatura do Termo de Contrato ou do recebimento da nota de empenho, a
CONTRATADA terá o prazo de, no máximo, 15 (quinze) dias para iniciar a prestação
dos serviços, com habilitação das linhas e a entrega dos aparelhos smartphones,
SIMCards e acessórios.

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

I. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:

a. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;

b. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
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d. não mantiver a proposta;
e. falhar ou fraudar a execução do Contrato;
f. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

II. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados
os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:

a. advertência;
b. multa compensatória de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do

Contrato, devidamente atualizado, na hipótese de recusa injustificada da licitante
vencedora em retirar a Nota de Empenho e/ou assinar o instrumento contratual,
no prazo de 05 (cinco) dias, após regularmente convocada;

c. multa de mora no percentual de correspondente a 1% (um por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, limitado a 15 (quinze)
dias corridos, caracterizando inexecução parcial do Contrato;

d. multa de mora no percentual de correspondente a 2% (dois por cento), calculada
sobre o valor total do Contrato, por dia de inadimplência, a partir do 16º (décimo
sexto) dia até o limite de 30 (trinta) dias corridos, caracterizando inexecução
parcial do Contrato;

e. multa compensatória no percentual de até 10% (dez por cento), calculada sobre
o valor total do Contrato, pela inadimplência além do prazo de 30 (trinta) dias
corridos, caracterizando inexecução total do Contrato;

f. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a dois anos;

g. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes.

III. As sanções previstas nas alíneas “a”, “f” e “g” do subitem anterior poderão ser
aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

IV. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV, da Lei nº 8.666/93, a
licitante que tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; tenha praticado atos ilícitos
visando a frustrar os objetivos da licitação; ou demonstre não possuir idoneidade para
contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

V. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA,
sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais
pertinentes à Lei n° 8.666/93, poderá acarretar ainda na aplicação de outras sanções,
em conformidade com as ocorrências registradas, nos percentuais e condições
descritas na tabela a seguir:
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Ocorrências

Percentual de
multa sobre o

valor mensal do
faturado do
contrato (%)

Ocorrências

Percentual de
multa sobre o

valor mensal do
faturado do
contrato (%)

Ativação/desativação de serviços (caixa postal, encaminhamento de chamadas,
identificação de chamadas), para cada 24 horas de atraso 0,4

Cobrança de valores em desacordo com o contrato 0,4
Cobrança fora do prazo estabelecido na regulamentação pertinente 0,4
Cobrança por serviços não prestados 0,4
Deixar de informar e apresentar o preposto ou consultor ao CONTRATANTE, para
cada dia de atraso 0,4

Desativação em definitivo de linhas, para cada 24 horas de atraso 0,4
Restabelecimento de linha suspensa temporariamente, para cada 24 horas de atraso 0,4
Suspensão temporária de linhas, para cada 24 horas de atraso 0,4
Troca de número, para cada 48 horas de atraso 0,4
Ativação de novas linhas (incluindo a entrega do aparelho e SIM CARD), para cada
dia de atraso 0,5

Troca de SIM CARD (utilização do estoque de posse do CONTRATANTE), para cada
48 horas de atraso 0,5

Apresentação de informações ou esclarecimentos, para cada 24 horas de atraso 0,5
Fornecimento de SIM CARDs (backup), para cada dia de atraso 0,5
Portabilidade numérica, para cada dia de atraso 0,5
Interrupção da prestação dos serviços (para cada hora totalizada pela soma de
interrupções), sem comunicação prévia e acordada com o CONTRATANTE, salvo por
motivo de força maior ou caso fortuito

1,0

Manutenção corretiva (casos isolados), para cada 8 horas de atraso 1,0
Manutenção corretiva (sistêmica), para cada 8 horas de atraso 1,0
Não apresentar corretamente e/ou não respeitar o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis
entre a data de entrega e a data de vencimento da fatura, para entrega da Nota Fiscal
dos serviços prestados, em papel ou em arquivo eletrônico, incluindo detalhamento das
chamadas e valor do serviço, com todos os tributos e encargos

1,0

Reposição de dispositivos por extravio, perda, furto ou roubo, para cada dia de atraso 1,0
Reposição ou reparo de dispositivos por defeito coberto pela garantia, para cada dia de
atraso 1,0

VI. A apuração das ocorrências será mensal e coincidirá com o ciclo de faturamento.

VII. A cada aplicação de penalidade, os valores do somatório serão zerados, de forma a
não haver duplicidade na aplicação da sanção.

VIII. Caso o somatório das multas aplicadas em um determinado mês seja igual ou superior
a 15% (quinze por cento), ficará caracterizado o descumprimento parcial do objeto.

IX. A quebra ou violação do sigilo telefônico e de dados, a qualquer momento, ensejará a
rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, salvo por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal.

X. Para evitar descontinuidade dos serviços, a rescisão unilateral do contrato será
realizada concomitantemente com a efetivação de uma nova contratação feita pelo
CONTRATANTE com terceiros.
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XI. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Contratada o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

XII. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.

XIII. Se a Contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º
do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento)
ao mês.

XIV. O período de atraso será contado em dias corridos.
XV. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa

através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

XVI. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário eletrônico.

 

18. DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA
PROPOSTA E DO CUSTO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

I. Para fins de julgamento das propostas de preços, será levado em conta o critério de
menor preço por item, sendo vencedora a que apresentar o menor valor do item para o
total de 24 meses.

II. Os preços deverão ser expressos em reais e conter todos os tributos e encargos
decorrentes da prestação dos serviços relativos a esta contratação.

III. Todos os itens se referem à prestação de serviços no plano pós-pago.
IV. Os preços máximos estimados por item, de acordo com pesquisa de mercado, são:

 

ITEM QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL
PARA 24 MESES

ITEM 1 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32
ITEM 2 08 R$ 81,24 R$ 15.598,08
ITEM 3 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84
ITEM 4 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32
ITEM 5 07 R$ 81,24 R$ 13.648,32
ITEM 6 09 R$ 81,24 R$ 17.547,84
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ANEXO I

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

 

ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
PARA
24 MESES
(R$)

1

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1)
e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA,
PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES,
CACIMBINHAS, SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.

07   

2

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1)
e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ,
RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS
DO QUITUNDE.

08   
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
PARA
24 MESES
(R$)

3

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1)
e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: MATA
GRANDE, QUEBRANGULO, BATALHA, MAJOR
ISIDORO, ÁGUA BRANCA, PORTO REAL DO
COLÉGIO, IGREJA NOVA, BOCA DA MATA e
MARIBONDO

09   

4

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1)
e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas:
CORURIPE, MURICI, PASSO DE CAMARAGIBE,
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, TRAIPU,
MARAVILHA e SÃO JOSÉ DA TAPERA.

07   
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ITEM DESCRIÇÃO BÁSICA QUANTIDADE
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
PARA
24 MESES
(R$)

5

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1)
e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas: VIÇOSA,
PILAR, PORTO CALVO, SANTANA DO IPANEMA,
DELMIRO GOUVEIA, PIRANHAS e JOAQUIM
GOMES.

07   

6

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc),
incluindo:
a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que
possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone
fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1)
e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados
(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional
ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e secretária
eletrônica, fornecimento de smartphones e SIMCards,
ambos em comodato.
b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para
acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo
whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da
franquia.
c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou
superior;
d) Tecnologia GSM ou superior;
e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco
(backup);
f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos
seguintes municípios do Estado de Alagoas:
PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR,
MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.

09   

 

Marca e modelo do smartphone ofertado
em comodato  
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E-mail - 1141984

Data de Envio: 
  03/09/2022 11:37:45

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

Para:
    ademir.sjunior@embratel.com.br

Assunto: 
  Prorrogação. Contrato n° 28/2020

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Considerando a proximidade do término (a ocorrer em 19/11/2022) do Contrato n° 28/2020, firmado com
este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, cujo objeto é a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e
internet móvel, de forma continuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com
roaming, incluindo o fornecimento de aparelhos smartphones e respectivos chips SIMcards, em regime de
comodato, consulto Vossas Senhorias acerca do interesse na prorrogação contratual, pelo prazo de 24
meses.

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
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De: ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR <Ademir.Sjunior@embratel.com.br>
Para: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Data: 11/09/2022 09:38 AM
Assunto: [agc] RES: Prorrogação. Contrato n° 28/2020

Bom dia Sra. Paula,
 
Segue em anexo nossa proposta de Renovação por um período de mais 24 meses.
 
Estamos solicitando a repactuação dos valores com base no índice IST acumulado do período, conforme previsto no instrumento contratual;
 
Essa repactuação é para compensar a perda monetária do período, atualizando os valores da época para valores atuais.
 
Esclareço também que houve aumento significa�vo dos valores dos smartphones devido à crise da pandemia provocada pela vírus COVID-19 e
devido a guerra que ocorre na Ucrânia, que impactou diretamente na fabricação de componentes eletrônicos, devido à crise do fornecimento
de matéria prima dos semicondutores, material necessários para a fabricação desse �po de equipamentos.
 
De modo a trazer um bene�cio real ao TRE-AL e a seus usuários, estamos propondo promover o aumento da franquia de 10Gb para 20 Gb, já
contemplado nessa repactuação, ampliando a possibilidade de uso dos serviços.
 
Peço que analise a nossa proposta e nos dê o De Acordo para que possamos planejar a entrega dos novos equipamentos a serem fornecidos em
regime de comodato.
 
Também estou disponibilizando 02 modelos mais modernos para que vocês possam escolher qual a melhor opção para atender a necessidade
desse respeitoso Tribunal.
 
Desde já agradeço,
 
Atenciosamente,
 
ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR
 
EXECUTIVO DE CONTAS SENIOR
 
Diretoria de Vendas | Nordeste
T.: +55 81 2121-3062 C.: +55 81 9 9171-2112
ademir.Sjunior@embratel.com.br 
 
www.claro.com.br
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sábado, 3 de setembro de 2022 11:38
Para: ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR ademir.sjunior@embratel.com.br
Assunto: Prorrogação. Contrato n° 28/2020
 
Senhor Representante,
 
Considerando a proximidade do término (a ocorrer em 19/11/2022) do Contrato n° 28/2020, firmado com este Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, cujo objeto é a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma con�nuada, nas modalidades Local e Longa
Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de aparelhos smartphones e respec�vos chips SIMcards, em regime de
comodato, consulto Vossas Senhorias acerca do interesse na prorrogação contratual, pelo prazo de 24 meses.
 
Em havendo interesse, solicito a apresentação da proposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
 
Gen�leza confirmar o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente.
 
Paula Cris�na Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos - AGC
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Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas - TRE/AL
 
 

Anexados:

Arquivo: Proposta Preços_Renovação Contratual_CT 28-
2020_Mobilidade Itens 1 2 e 6_TRE-AL_Gerada 11-09-2022.pdf

Tamanho:
510k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA DE PREÇOS RENOVAÇÃO CONTRATUAL CT 28/2020  

Ref: PREGÃO nº 069/2020 - PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000 

A empresa Claro S.A, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 40.432.544/0001-47 e Inscrição Estadual 

n.º 114814878119 estabelecida com sede na R HENRI DUNANT, Nº 780 - TORRE A E TORRE B 

– SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - CEP 04.709-110, apresenta proposta de preços para a 

renovação da prestação de serviços SMP, conforme a seguir:  

1) OBJETO: contratação de empresas especializadas na prestação, de forma contínua, de 

serviço de telecomunicações, na modalidade de Telefonia Móvel Pessoal, para atender às 

necessidades do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – CNPJ: 06.015.041/0001-38, 

conforme detalhamento a seguir:  

Contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas 

modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser 

executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes deste 

instrumento e seus anexos.  

O Serviço Móvel Pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunicações móvel terrestre de 

interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras 

redes de telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado como 

mensageria e caixa postal através dos dispositivos contratados. 

Descrição:  

O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, nas modalidades Local e 

Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de aparelhos 

smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e 

especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), por um período inicial de 24 

meses, podendo ser prorrogado. 

 

Do reajuste dos preços conforme previsão contratual com base no índice IST acumulado do 

período de Dez/20 a Jul/20: 

 

Referência Variação IST 

dez/20 1,44% 253,56 

jan/21 1,46% 257,254 

fev/21 2,23% 262,986 

mar/21 1,94% 268,077 

abr/21 1,19% 271,259 

mai/21 2,14% 277,062 

jun/21 1,00% 279,832 

jul/21 1,15% 283,042 

ago/21 0,85% 285,442 
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set/21 1,00% 288,305 

out/21 0,83% 290,687 

nov/21 1,28% 294,422 

dez/21 0,46% 295,791 

jan/22 1,07% 298,959 

fev/22 1,48% 303,384 

mar/22 1,44% 307,752 

abr/22 0,99% 310,793 

mai/22 0,75% 313,127 

jun/22 0,81% 315,673 

jul/22 -0,04% 315,54 

Acumulado 2022 23,47%   

 

Consulta realizada via site: https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-e-

precos/valores-do-ist 

 
PREÇO: Desse modo, aplicando o reajuste acumulado do período de 23,47%, os novos valores, 

levando-se em consideração valor fechado inicialmente de R$ 81,23 por linha, cobrados 

mensalmente, já incluso todos os impostos, passará a ser cobrado R$ 100,29 por linha. 
 

De forma trazer também um ganho para o TRE-AL, também promoveremos um aumento no 

Pacote de Dados atualmente disponibilizado de 10Gb (5Gb em Dobro) para 20Gb (Pacote 

10Gb em Dobro), diante da ampliação do uso de dados via aparelhos smartphones.  

 
O objetivo do reajuste é manter os valores atualizados levando-se em consideração a perda 

monetária do período.   

 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO BÁSICA QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL PARA 

24 MESES 

1 Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo 

ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 

longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados 

(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 

acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, 

fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em 

comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para 

acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp 

liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou 

superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 100,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

16.848,72 
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(backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos 

seguintes municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, 

PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES, CACIMBINHAS, 

SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.  

 

2  
Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 

incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone 

fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais 

(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS 

ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming 

nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e 

SIMCards, ambos em comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para 

acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo 

whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da 

franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou 

superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco 

(backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos 

seguintes municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, 

RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS 

DO QUITUNDE.  
  

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 100,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

19.255,68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 

incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone 

fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais 

(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS 

ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming 

nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e 

SIMCards, ambos em comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, 

para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo 

whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo 

da franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G 

ou superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 100,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 

21.662,64 
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e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 

branco (backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, 

nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR, 

MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 

LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 

PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.  

   

 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 01 (em algarismo e por extenso): R$ 16.848,72 

(Dezesseis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos) 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 02 (em algarismo e por extenso): R$ 19.255,68 

(Dezenove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 06 (em algarismo e por extenso): R$ 21.662,64 

(Vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) 

 

 
Especificação mínima do Smartphone fornecido em comodato 

 

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com o 

fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIMCards e 

aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as seguintes especificações 

mínimas: 

 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema operacional Android 9 ou 

IOS 10. 

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 

c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho. 

d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL. 

e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-

Core) com velocidade de 1,6 GHz. 

f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 

g. Memória RAM de 3 GB. 

h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com touchscreen e multitouch. 

i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 

j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no mínimo 5 MegaPixels. 

k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi fi, Bluetooth 4.2 ou 

superior, conexão com PC via USB. 

l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 

m. Leitor de impressões digitais. 

n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, extrator de chip (quando 

aplicável), manual de instruções de uso do aparelho em português (impresso em papel ou 

online). 

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 

discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, chamada em 

espera, Browser com suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por senha 
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e impressão digital, suporte a conta de e mail, visualização de documentos (tipo doc, xls, 

pdf), localização do celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo sistema 

operacional. 

 

p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e nano-SIM card (4FF), no 

padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, compatível com os smartphones fornecidos. 

II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, 

não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondicionadas de fábrica, e ainda, 

disponibilizados com a respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios 

disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante 

e apresentados ao Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 

usuário final. 

II. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da CONTRATADA, 

devendo ser recolhidos após o término do contrato.  

 

 

 

MODELOS SUGERIDOS PARA A RENOVAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO – A DEPENDER DA 

DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE NA ÉPOCA DA ASSINATURA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL:  
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VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de apresentação da 

proposta.  

DECLARAMOS que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas 

incidentes, tais como: custos diretos e indiretos para o fornecimento dos produtos, impostos, 

taxas, seguros, fretes, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital. 

REPRESENTANTE LEGAL DA CLARO 

Representante Legal e para Contratos da Claro 

Nome: Ademir Batista da Silva Junior 

Brasileiro, Casado 

CPF/MF: 020.013.834-01 

Carteira Identidade: 4.939.993 SSP/PE 

Cargo/Função: GC – Gerente Executivo de Contas Sênior 

Endereço Comercial: Avenida Agamenon Magalhães 1114, Parque Amorim - Recife - PE - 

CEP: 52020-900 

Endereço Residencial: Rua Teles Júnior, 125 –Apto 201 – Aflitos – Recife – PE – CEP: 

52.050-375 

Fone: 81 2121-3062 / Celular: 81 99171-2112 

E-mail: ademir.sjunior@embratel.com.br 

 

DADOS BANCÁRIOS DA CLARO 

Dados Bancários 

Banco do Brasil - N° 01 

N° da Agência: 3070-8 

Conta Corrente: 6014-3 

 
 

Central de Atendimento Corporativo: Nº 0800 721 10 21 
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Recife, 11 de setembro de 2022. 

Atenciosamente, 
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.432.544/0001-47 DUNS®: 901219543
Razão Social: CLARO S.A.
Nome Fantasia: CLARO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/12/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/02/2023
FGTS 23/09/2022
Trabalhista Validade: 01/02/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/12/2022
Receita Municipal Validade: 13/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 12/09/2022 10:17 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: 12/09/2022 10:21:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CLARO S.A. 
CNPJ: 40.432.544/0001-47 
 
 
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 consolidada. TCU. CLARO S.A. (1147873)         SEI 0009015-20.2022.6.02.8000 / pg. 54

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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00866880496Usuário:

12/09/2022 10:22:27Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente40432544000
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0009015-20.2022.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  CLARO S.A.

 Procedimento Administrativo: 0006731-
10.2020.6.02.8000

 

 Contrato: 28/2020 (0820670 )

 

Objeto:  Prestação de serviço móvel pessoal (SMP) e internet móvel, nas
modalidades local e longa distância nacional (LDN).

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 0006731-

10.2020.6.02.8000

2 Contrato original assinado pelas partes?   X  28/2020 (0820670 

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos
precedentes?    X  

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

  X  Contrato n° 28/2020
(0821967)

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 19/11/2022

 Consulta ao SICAF para verificar se há registro de
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6
sanção à empresa contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar contrato administrativo e
alcancem a Administração contratante?

  X  1147872

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  1147833 e 1147835

 

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  1147878

 

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  1147878

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal   X  1147872

4.2Fazenda Pública Estadual   X  1147872

4.3Fazenda Pública Municipal   X  1147872

4.4FGTS   X  1147872

4.5Justiça do Trabalho   X  1147872

4.6TCU   X  1147873

4.7CADIN   X  1147874
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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  1147835

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 móvel
pessoal (SMP) e internet
móvel, nas modalidades
local e longa distância
nacional (LDN). Índice: IST

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

n° 28/2020 (0820670 )

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

 X  
IST, conforme Cláusula
Quinta do Contrato n°
28/2020 (0820670 )

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

  X  
Não foi concedido reajuste
desde a assinatura do
contrato em 2020.

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 13/09/2022, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147877 e o código CRC 43BAA98B.

0009015-20.2022.6.02.8000 1147877v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
Ao GSAD.
 
A s s u n t o : Prorrogação. Contrato n°

28/2020 (0820670). Prestação de serviço móvel pessoal (SMP) e
internet móvel, nas modalidades local e longa distância nacional
(LDN). CLARO S.A.

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

Contrato n° 28/2020, firmado entre este Tribunal e a empresa Claro
S.A., cujo objeto é a prestação de serviço móvel pessoal (SMP) e
internet móvel, nas modalidades local e longa distância nacional
(LDN), com o fornecimento de chips (SIMcards) e aparelhos
celulares, em comodato.

A cobertura de serviço de telefonia móvel, especialmente
com uso de dados, tem se ampliado nos últimos anos no Brasil dada a
sua eficiência na comunicação instantânea. Considerando a
necessidade da Administração, este Tribunal, após procedimento
licitatório, firmou contrato, com vigência de 24 meses, com a
empresa Claro S.A, a se expirar em 19/11/2022. 

O contrato prevê a possibilidade de prorrogação por igual
prazo, desde que respeitado o limite de 60 meses, previsto na Lei de
Licitações.

Considerando o tempo de pouco mais de 2 meses 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 - parece-nos
mais viável a prorrogação do contrato do que iniciar um novo
procedimento licitatório, considerando-se inclusive que o serviço vem
sendo prestado de forma satisfatória, não tendo sido aplicada
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qualquer sanção administrativa à contradada durante a vigência do
contrato.

Ademais, a contratada permanece com todas as
condições iniciais de habilitação, conforme se verifica na Declaração
do SICAF 1147872 e Certidão consolidada do TCU 1147873.

Quanto ao valor da prorrogação, a contratada
apresentou proposta 1147835, na qual requer o reajuste dos valores
com base no IST, índice previsto na Cláusula Quinta do Contrato n°
28/2020.

Os valores contratuais hoje são os seguintes:
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL PARA
24 MESES

1

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para
ATALAIA, PENEDO,
UNIÃO DOS
PALMARES,
CACIMBINHAS,
SÃO SEBASTIÃO E
ARAPIRACA

7 R$ 81,23 R$
13.646,64

2

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para
MACEIÓ, RIO
LARGO,
MARECHAL
DEODORO E SÃO
LUIS DO
QUITUNDE

8 R$ 81,23 R$
15.596,16

3

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para
PALMEIRA DOS
ÍNDIOS, PÃO DE
AÇÚCAR,
MARAGOGI, SÃO
JOSÉ DA LAJE,
COLÔNIA
LEOPOLDINA,
TEOTÔNIO VILELA,
GIRAU DO
PONCIANO, IGACI
E CAMPO ALEGRE

9 R$ 81,23 R$17.545,68
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Não houve qualquer reajuste dos valores acima desde a

firmação do contrato e a contrata requer o reajuste desde então.
O IST acumulado de dezembro de 2020 a julho de 2022 é

de 23,47%, conforme pode-se verificar em:
https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-e-
precos/valores-do-ist.

A contratada considerou estes valores e apresentou a
seguinte proposta:

 
Item 1: valor unitário corrigido: R$ 100,29 (cem reais e

vinte e nove centavos); valor total para 24 meses: R$ 16.848,72
(dezesseis mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois
centavos).

Item 2: valor unitário corrigido: R$ 100,29 (cem reais e
vinte e nove centavos); valor total para 24 meses: R$ 19.255,68
(dezenove mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos).

Item 3: valor unitário corrigido: R$ 100,29 (cem reais e
vinte e nove centavos); valor total para 24 meses: R$ 21.662,64
(vinte e um mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro
centavos).

A contratada também propôs aumentar o volume de
dados, nos seguintes termos:

De forma trazer também um ganho para o TRE-AL,
também promoveremos um aumento no Pacote de
Dados atualmente disponibilizado de 10Gb (5Gb em
Dobro) para 20Gb (Pacote 10Gb em Dobro), diante da
ampliação do uso de dados via aparelhos
smartphones.
 

Assim como a renovação dos aparelhos celulares cedidos
em comodato com aparelhos Motorola Moto E40, 64 GB ou Samsung
Galaxy A03, 64GB - especificados na proposta - a depender da
disponibilidade em estoque no momento da assinatura do termo
aditivo.

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.
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Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 13/09/2022, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147878 e o código CRC 1FC0F2CD.

0009015-20.2022.6.02.8000 1147878v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
Em atenção ao Despacho AGC , remeto os

presentes autos:
a) à SEIC, para aferição de vantajosidade na

manutenção da avença;
b) à SPPAC, para verificação dos cálculos

apresentados; e, por fim
b) à SGO para indicar a  programação orçamentária

para a referida despesa, destacando os acréscimos e reajustes
assinalados pela gestão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2022, às 22:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150094 e o código CRC 85082D14.

0009015-20.2022.6.02.8000 1150094v1
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PROPOSTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
 

CLARO S/A Página: 1/3 

 
Brasília, 03 de junho de 2022. 

 

 
À 

MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 
59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 
Processo Administrativo n.° 64106.003390/2022-98 

Data: 03/06/2022 

Horário: 08:00 horas (horário de Brasília) 

Local: www.comprasgovernamentais.gov.br 

 
 

Prezados Senhores, 
 

A CLARO S/A, sociedade anônima constituída e existente de acordo com as leis 
do Brasil, apresenta sua proposta de preços para execução dos serviços objeto do 
Pregão Eletrônico acima referenciado, atendendo todas as condições ali estabelecidas, 
conforme abaixo especificado. 
 
 
OBJETO:  
 
                  O objeto do presente instrumento é a contratação de prestação de Serviço 
Móvel Pessoal (SMP) – (em regime de aparelhos em comodatos), para atender as 
necessidades 59º Batalhão de Infantaria Motorizado, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos. 

 
 

1) DADOS DA PROPONENTE: 
 

RAZÃO SOCIAL: CLARO S/A 

ENDEREÇO SEDE: 
Rua Henri Dunant, nº 780 – Torres A e B - Santo Amaro - São Paulo, SP – 

Brasil – CEP: 04.709-110 

CNPJ N.º 40.432.544/0001-47 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A 

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 114814878119 AGÊNCIA: 3070-8 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 2.498.616-0 CONTA-CORRENTE: 6014-3 
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PROPOSTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
 

CLARO S/A Página: 2/3 

 
2) DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

Informamos abaixo os dados dos representantes legais autorizados a firmar o 
respectivo contrato junto a esse órgão, lembrando que os mesmos assinam em conjunto, 
conforme estabelecido no documento de outorga. 

 
NOME: Maria Auxiliadora Braga de Sousa 

C.I. N.º 934.090 SSP/DF CPF N.º 547.900.266-04 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA CARGO: Gerente Executiva de Contas 

ENDEREÇO: SCS, QD. 05, BL. "E", ED. EMBRATEL, 3º ANDAR - BRASÍLIA/DF - CEP: 70328-900 

TELEFONE: 612106-8454 FAX:  E-MAIL: maria.auxiliadorasousa@embratel.com.br 

DOCUMENTO DE OUTORGA: PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO 

 
 

NOME: Fernanda de Paula e Silva 

C.I. N.º 3.161.268 SSP/DF CPF N.º 985.029.641-00 

NACIONALIDADE: BRASILEIRA CARGO: Diretor de Vendas 

ENDEREÇO: SCS, QD. 05, BL. "E", ED. EMBRATEL, 3º ANDAR - BRASÍLIA/DF - CEP: 70328-900 

TELEFONE: 61 2106-7367 FAX:  E-MAIL: fernanda.paulasilva@embratel.com.br  

DOCUMENTO DE OUTORGA: PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO 

 
 

Caso esse órgão necessite se corresponder com a CLARO solicitamos que se 
utilize do endereço constante deste item, aos cuidados de um dos representantes legais 
acima indicados. 
 
3) DECLARAÇÃO 

 
A CLARO S/A, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, 

DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento às exigências do Edital, que: 
 

a) após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, 
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e 
seus anexos, com os quais concordamos plenamente. 

 
b) a proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para sua entrega, 
sendo o preço ofertado firme e irreajustável durante o prazo de validade. 
 
c) nos valores propostos estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, custos e 
despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que 
porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados. 
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PROPOSTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 
 

CLARO S/A Página: 3/3 

 
 

4) TABELA DE PREÇO  
 
Conforme planilha abaixo, o valor TOTAL de nossa proposta é R$:45.016,68 (Quarenta 
e Cinco Mil e Dezesseis Reais e Sessenta e Oito Centavos). 
 
 

ITEM CATSER DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
Unidade 

de Medida

Quantida

de 

Mensal

Quantida

de Anual

Valor 

Unitário
Valor Total

1 26387

Serviço Móvel Pessoal 

(SMP), compreende o 

serviço mensal de acesso a 

rede móvel de voz e dados 

de 1 (uma) linha, mediante o 

fornecimento, pela 

CONTRATADA, de aparelho 

celular smartphone 

(divididos nas categorias 

conforme ANEXO B do 

Termo de Referência) com 

um plano básico de serviços.

Und 17 204 R$ 220,67 R$ 45.016,68

R$ 45.016,68Valor Total

Planilha de Valores
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CLARO S/A  

Rua Henri Dunant, n°780, Torre A e Torre B 

Santo Amaro – CEP: 04.709-110 

São Paulo, SP – Brasil  

CNPJ: 40.432.544/0001-47 

Inscrição Estadual: 114.814.878.119 

Inscrição Municipal: 2.498.616-0 

www.claro.com.br 

 

 

 1 

PG – 04/2022 – ABERTURA DIA 15/03/2022 
AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS 
 
DADOS DA PROPONENTE NOME: 

RAZÃO SOCIAL: CLARO S/A 

CNPJ Nº: 40.432.544/0001-47 - E-MAIL: ademir.sjunior@embratel.com.br  

BANCO: 001 AGÊNCIA Nº: 3070-8 - CONTA Nº: 6014-3  

ENDEREÇO: Rua Henri Dunant, n°780, Torre A e Torre B - Santo Amaro – CEP: 04.709-110 - São Paulo, SP – Brasil 

RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA: ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR 

TELEFONES: 81 2121-3062 / 81 99171-2112 

 

Apresentamos nossa proposta preços para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), ATRAVÉS DA 

TECNOLOGIA 4G, conforme especificado a seguir: 

 

PLANILHA DE PREÇOS 

ITEM TIPO DE SERVIÇOS QUANTIDADE  
Valor 
Unit. 

Valor Total. 

1 

Linha móvel (chip), com acesso a internet com velocidade 
ilimitada e franquia mínima de 40GB na banda larga 4G ou 
superior, plano de ligações sem limite de minutos para qualquer 
operadora Local e Longa Distância Nacional usando o Código da 
operadora vencedora e mensagens de texto, com a 
disponibilidade mínima de 100 SMS´s para outras operadoras e 
2000 SMS´s para a mesma operadora. 

7 UND  R$ 499,99  
 R$ 

3.499,93  

2 

Linha móvel (chip), com acesso a internet com velocidade 
ilimitada e franquia mínima de 20GB na banda larga 4G ou 
superior, plano de ligações sem limite de minutos para qualquer 
operadora Local e Longa Distância Nacional usando o Código da 
operadora vencedora e mensagens de texto, com a 
disponibilidade mínima de 100 SMS´s para outras operadoras e 
2000 SMS´s para a mesma operadora. 

7 UND  R$ 399,99  
 R$ 

2.799,93  

3 

Linha móvel (chip), com acesso a internet com velocidade 
ilimitada e franquia mínima de 10GB na banda larga 4G ou 
superior, plano de ligações sem limite de minutos para qualquer 
operadora Local e Longa Distância Nacional usando o Código da 
operadora vencedora e mensagens de texto, com a 
disponibilidade mínima de 100 SMS´s para outras operadoras e 
2000 SMS´s para a mesma operadora. 

34 UND  R$ 299,99  
 R$ 

10.199,66  
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CLARO S/A  

Rua Henri Dunant, n°780, Torre A e Torre B 

Santo Amaro – CEP: 04.709-110 

São Paulo, SP – Brasil  

CNPJ: 40.432.544/0001-47 

Inscrição Estadual: 114.814.878.119 

Inscrição Municipal: 2.498.616-0 

www.claro.com.br 

 

 

 2 

VALOR TOTAL MENSAL DA PROPOSTA: R$ 16.499,52 (Dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

cinquenta e dois centavos); 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (12 meses): R$ 197.994,24 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e noventa e 

quatro reais e vinte e quatro centavos); 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (24 meses): R$ 395.988,48 (Trezentos e noventa e cinco mil, novecentos e 

oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos). 

 

Considerações da Proposta 

 

• Vigência Contratual: 24 meses 

• Fornecimento de 07 Aparelhos Apple Iphone 13 128GB em Comodato; 

• Fornecimento de 07 Aparelhos Apple Iphone 12 128GB em Comodato; 

• Fornecimento de 34 Aparelhos Apple Iphone 11 64GB em Comodato; 

• Reserva técnica de Equipamentos (01 Iphone 13 128GB + 01 Iphone 12 128GB + 03 Iphone 11 64GB) 

  

 

Declaramos que: 
 
 

• Declaramos que no(s) preço(s) acima proposto(s), estão inclusos todos os custos necessários para a execução 
dos serviços, tais como: mão de obra, tributos, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, taxas, e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta 
licitação, e que influenciam na formação do(s) preço(s) desta Proposta. 

 

• A validade desta proposta é de 60 (sessenta dias). 
 

• Prazo de entrega dos Simcards: Até 30 dias; 
 

• Prazo de entrega dos aparelhos: Até 30 dias úteis a contar da ordem de serviço.  
 
 

Recife, 15 de março de 2022. 
 

 

 
________________________________ 

ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR 

Representante Legal da CLARO S/A 

Gerente Executivo de Contas Sênior – Segmento Governo 

CPF: 020.013.834-01 

T.: 21 81 2121-3062 c.: 21 81 9 9171-2112 

ademir.sjunior@embratel.com.br 
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 Órgão: 52121 - COMANDO DO EXERCITO

Uasg: 160174 - 15.BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/PB

Data: 02 / 2022

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação
Número da Licitação: 1/2022 Situação: INFORMADO
CNPJ/CPF: 40.432.544/0001-47
Razão Social/Nome: CLARO S.A.
Item da Licitação: 00001 Cod. do Serviço: 26387
Identificação Serviço: PACOTE DE SERVICOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
Descrição Detalhada do Serviço: 007PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
Quantidade: 7
Unidade: UNIDADE
Preço Unitário: 1.920,00 Valor Total: 13.440,00

Início  Voltar

05/03/2022 ComprasNet

http://comprasnet.gov.br/livre/Resultado/conrelit06.asp 1/1Proposta vencedora - 15º Batalhão - Paraíba (1150640)         SEI 0009015-20.2022.6.02.8000 / pg. 70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ 
  SEÇÃO DE LICITAÇÕES  

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 41/2021 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA 

À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ 
 

Senhor Pregoeiro, 
DADOS DA EMPRESA 
Razão Social:CLARO S.A 
CNPJ (MF) 40.432.544/0001-47 Inscrição Estadual nº. 
Endereço: R HENRI DUNANT, n° 780, TORRE A E TORRE B, SANTO AMARO, em São Paulo – SP 
Telefone: 55 81 99106-6338 Fax: ( xx) 

E-mail: harrison.buonafina@embratel.com.br 
Responsável Técnico: HARRISON DA SILVA BUONAFINA PINHEIRO 

 
Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 41/2021, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de telefonia móvel com 
ligações ilimitadas para quaisquer números local ou interurbano(VC1, VC2 e VC3), para móvel ou fixo, 
de quaisquer operadoras do Brasil, com SMS ilimitados, internet móvel 40GB/20GB (3G, 4G ou superior) 
com fornecimento de aparelhos celulares (smartphones – MODELO A) e mini modem compatível com 
redes 3G e 4G em regime de comodato, para a Justiça Federal no Ceará, conforme as especificações 
constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital, e após tomar conhecimento de todas as condições 
lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta: 
 
ITEM 

 
UNID 

QTD 
ESTIMADA 

 
DESCRIÇÃO DO BEM / SERVIÇO 

VALOR 
MENSAL 

UNITÁRIO 

VALOR 
MENSAL 
TOTAL 

VALOR 
ANUAL 
TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 

Fornecimento de 65 (sessenta e cinco) SIMCARDS 
3G, 4G ou superior, com as seguintes características e 
funcionalidades (Voz, SMS, dados, aparelho e mini 
modem): 
• Efetuar e receber ligações ilimitadas de Voz Móvel- 
Móvel e Móvel-Fixo (VC1, VC2 e VC3) para 
quaisquer operadoras do Brasil com a utilização do 
CSP da operadora Contratada; 
• Tarifa Zero SMS para quaisquer operadoras no Brasil; 
• Pacote ilimitado de Internet de 40GB com redução de 
velocidade para até 128kbps após atingir a franquia; 
• Navegação ilimitada para WhatsApp(mensagem de 
texto e de voz) sem descontar da franquia; 
• Roaming nacional gratuito; 
- Assinatura e Sistema de Gestão (APP) Online 
gratuitos; 
- Outros serviços que estejam neste Termo de 
Referência; 
- Fornecimento de 65 (sessenta) aparelhos celulares 
(smartphone), modelo A de referência, desbloqueado, 
em regime de comodato; 
- Fornecimento de 04 (quatro) mini modem compatível 
com redes 3G e 4G, desbloqueado, em regime de 
comodato: 
Demais especificações constantes no Termo de 
Referência 

          

R$             

400,13  

 
 

R$        

26.008,45 

 
 

R$      

312.101,40 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO CEARÁ 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 

Fornecimento de 60 (sessenta) SIMCARDS 3G, 4G ou 
superior, com as seguintes características e 
funcionalidades(Voz, SMS e dados): 
• Efetuar e receber ligações ilimitadas de Voz Móvel- 
Móvel e Móvel-Fixo (VC1, VC2 e VC3) para 
quaisquer operadoras do Brasil com a utilização do 
CSP da operadora Contratada; 
• Tarifa Zero SMS para quaisquer operadoras no Brasil; 
• Pacote ilimitado de Internet de 20GB com redução de 
velocidade para até 128kbps após atingir a franquia; 
• Navegação ilimitada para WhatsApp(mensagem de 
texto e de voz) sem descontar da franquia; 
• Roaming nacional gratuito; 
- Assinatura e Sistema de Gestão (APP) Online 
gratuitos; 
- Outros serviços que estejam neste Termo de 
Referência; 
- Não haverá quaisquer outras cobranças adicionais. 

R$               

84,13  

 
 

R$          

5.047,80  

 
 

R$        

60.573,60 

 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 

 
 
 
 
 
 

10 

Fornecimento de 10(dez) SIMCARDS 3G, 4G ou 
superior, com as seguintes características e 
funcionalidades(Voz e SMS): 
• Efetuar e receber ligações ilimitadas de Voz Móvel- 
Móvel e Móvel-Fixo (VC1, VC2 e VC3) para 
quaisquer operadoras do Brasil com a utilização do 
CSP da operadora Contratada; 
• Tarifa Zero SMS para quaisquer operadoras no Brasil; 
- Assinatura e Sistema de Gestão (APP) Online 
gratuitos; 
- Outros serviços que estejam neste Termo de 
Referência; 
- Não haverá quaisquer outras cobranças adicionais. 

R$               

24,24  

  
 

R$              

242,40  

  
 

R$          

2.908,80  

 
 

 
TOTAL DA DESPESA 

 

R$        

31.298,65 

  
 

R$      

375.583,80 

  
 

 
1 - Nos preços indicados na planilha de preços acima estão incluídos todos os benefícios e os custos 
diretos e indiretos que forem exigidos para prestação o fornecimento do objeto licitado, assim entendida, 
não só as despesas diretas, com a aquisição de materiais e pagamento da mão-de-obra, como também, as 
despesas indiretas, dentre elas: transporte de pessoal, alimentação, "know-how", "royalties", despesas 
financeiras, serviços de terceiros, aluguel e aquisição de máquinas; equipamentos, veículos e transportes; 
contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos taxas e emolumentos 
incidentes sobre o fornecimento, agência de despachantes, ou outras despesas, quaisquer que sejam as 
suas naturezas; 
2 - Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei, comparei 
e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas condições, e que obtive da 
Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar. 

 
3 - Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os objetos serão fornecidos de acordo 
com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus 
termos. 
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4 – Declaro, também, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será 
devido, caso a nossa proposta não seja aceita pela Justiça Federal no Ceará, seja qual for o motivo. 

 
5 - O prazo de validade desta proposta é de 90(novemta)dias corridos, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico nº 41/2021. 

 
6 - Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante convocação do adjudicatário para assinatura 
do Instrumento Contratual, nos termos do art. 62 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

7 - O prazo de vigência do contrato a ser firmado será de 30 (trinta) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, 
quando comprovada a vantajosidade para a Administração, conforme assinala o art. 57, inciso II, da Lei 
nº 8.666/1993.. 

 
 

8 - O prazo de início da execução dos serviços será de, no máximo, até 30 (trinta) dias corridos para a 
entrega dos 135 (centro e trinta e cinco) SIMCARDs 3G, 4G ou superior, devidamente habilitados e até 
90 (noventa) dias corridos para a entrega dos 65 (sessenta e cinco) aparelhos celulares Modelo A de 
referência, desbloqueados e dos 04 (quatro) mini modens compatível com redes 3G e 4G, desbloqueados 
e devidamente habilitados, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser 
emitida pela Unidade Técnica responsável – Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

 
9 - O recebimento do objeto desta contratação será realizado nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 
8.666/93, e em consonância com as condições especificadas no item 04 do Anexo I - Termo de 
Referência do Edital. 

 
10 - Indico, como modalidade de garantia a ser prestada, SEGURO GARANTIA nos termos do §1º do 
art. 56 da Lei 8.666/93, declarando, ainda, que, no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da 
assinatura do Instrumento contratual, a mesma será protocolada na Justiça Federal no Ceará, estando 
ciente das imposições contidas no Capítulo 21 do Anexo I – Termo de Referência. 

 
11 - Declaramos, para fins de participação na licitação em epígrafe, que não possuímos em nossos quadros 
funcionais, empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de 
membros ou juízes vinculados a esse Tribunal, conforme determinação contida no art. 3º da Resolução nº 
07, de 18 de outubro de 2005, com nova redação dada pela Resolução nº 09, de 06/12/2005. 

 
12 - Declaro que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal. 

 
13 - Declaro que cumprimos reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
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14 - Declaro total conhecimento das condições presentes no ambiente 
onde os materiais serão entregues/ serviços serão executados. 

 
15 - Declaro que nossa empresa é/não é optante do SIMPLES NACIONAL. 

 
16 - O procurador da empresa, cujo CNPJ é 40.432.544/0001-47, que assinará o 

Contrato, é o(a) Sr(a) 
 HARRISON DA SILVA BUONAFINA PINHEIRO  , brasileiro, casado, 
gerente executivo de contas, rg 5967686 SDS/PE, CPF 039007454-39 e 
e-mail : harrison.buonafina@embratel.com.br  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
À COFIN,
 
1. Conforme despacho SAD doc 1150094,

indicamos que o valor programado para o presente exercício é
de R$ 59.967,00, sendo que, até o momento, foram
empenhados apenas R$ 20.729,90 (NE 99-2022).

2. Vez que a atual contratação está a se expirar em
19/11/2022, o valor necessário para prorrogação em 2022
seria de R$ 2.664,34 ( 46.788,48 /24 = 1.949,52 /30   * 41
dias). Sendo assim, há valor suficiente neste exercício para a
prorrogação.

3. Quando a 2023, temos que o orçamento
programado é de R$ 62.054,00 (vide proc 0000003-
79.2022.6.02.8000), sendo que o valor contratual para 24
meses está em R$ 46.788,48, evidenciando uma sobra
importante.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/09/2022, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 15/09/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150668 e o código CRC 1F8D1671.

0009015-20.2022.6.02.8000 1150668v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de renovação do contrato nº 28/2020,

firmado com a empresa Claro S.A., que tem por objeto a
prestação  a prestação de serviço móvel pessoal (SMP) e
internet móvel com pacote de dados de 10GB, nas
modalidades local e longa distância nacional (LDN), com o
fornecimento de chips (SIMcards) e aparelhos celulares, em
comodato.

Os autos foram remetidos pelo Senhor Secretário
de Administração, Despacho GSAD (1150094), para aferição
da vantajosidade na manutenção da contratação.

O valor mensal atualmente contratado de R$ 81,23
(oitenta e um reais e vinte e três centavos) será reajustado,
após a renovação, para R$ 100,29 (cem reais e vinte e nove
centavos), ocasião que será concedido um aumento no pacote
de dados dos atuais 10GB (5 GB em dobro) para 20GB (10 GB
em dobro).

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.

Órgão Evento Valor
mensal

59º Batalhão - Alagoas 1150473 R$
220,67

TCE/AL 1150516 R$
399,99

15º Batalhão - Paraíba 1150640 R$
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15º Batalhão - Paraíba 1150640 274,29
MD - Base Aérea de

Fortaleza 1150653 R$
107,00

JFCE 1150658 R$ 84,03
Constam dos autos as seguintes documentações:
- Certidão consolidada TCU - 1147873;
- Consulta ao CADIN - 1147874;
- Consulta ao SICAF - 1147872; e
- Declaração de Inexistência de Prática de

Nepotismo - 1150881.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/09/2022, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150672 e o código CRC 932913A6.

0009015-20.2022.6.02.8000 1150672v1
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E-mail - 1150754

Data de Envio: 
  14/09/2022 15:12:58

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

Para:
    ademir.sjunior@embratel.com.br

Assunto: 
  Prorrogação. Contrato n° 28/2020

Mensagem: 
  Prezado Senhor Ademir,

Conforme anunciado por meio de contato telefônico, para darmos continuidade à renovação do Contrato
nº 28/2020, firmado com este Regional, faz-se necessário o preenchimento e envio da declaração de
inexistência da prática de nepotismo, conforme modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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CLARO S.A  

END.: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO 

AMARO - SAO PAULO/SP – CEP: 04.709-110  

CNPJ.: 40.432.544/0001-47, na I.E: 114814878119 e na I.M.: 2.498.616-0– Fone: 02181-
2121-3062 Fax: 02181-2121-3165 

 

CLARO S/A 
Escritório Recife: Av. Agamenon Magalhães, 1114 –Parque Amorim - Recife - PE - CEP 52020-900 

Página 1 de 1 

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. 

 

A empresa CLARO S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 

40.432.544/0001-47 e Inscrição Estadual n.º 114814878119 estabelecida com sede na R 

HENRI DUNANT, Nº 780 - TORRE A E TORRE B – SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - CEP 

04.709-110, por meio do seu representante legal ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR, 

devidamente qualificado por meio de procuração pública, CPF nº 020.013.834-01, carteira de 

identidade nº 4.939.993, expedida por SSP/PE, brasileiro, CASADO, com domicílio na Rua 

Teles Junior, 125 – Apto 201 – Aflitos – Recife/PE – CEP: 52.050.375, 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, companheira 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, 14 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, 14 de setembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1150094, a

Seção de Instrução de Contratações aferiu a vantajosidade na
manutenção da avença, como pode-se verificar no Despacho
SEIC 1150672.

 
Nesse sentido, devolvo os presetnes autos, para

continuidade do feito.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/09/2022, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150946 e o código CRC 709B4DC7.

0009015-20.2022.6.02.8000 1150946v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
Aferida a vantajosidade da manutenção da avença

nos termos assinalados no Despacho AGC 1147878, conforme
aferido pela SEIC (doc. 1150672), devolvo os autos à SPPAC e
à SGO, para as demais providências indicadas no Despacho
GSAD 1150094.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2022, às 23:38, 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
1151363 e o código CRC 4B6BAEF1.

0009015-20.2022.6.02.8000 1151363v1
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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 : 0009015-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração

ASSUNTO :
Claro SA. Contrato nº 28/2020.
Prorrogação c/ reajuste contratual.
Manifestação.

 

Parecer nº 1445 / 2022 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SPPAC

 
 
Senhor Secretário (C\c COFIN),
 
Trata-se de prorrogação, com pedido de reajuste,

ao Contrato nº 28/2020, por mais 24(vinte e quatro)
meses, firmado com a empresa CLARO S.A, CNPJ n.º
40.432.544/0001-47, que tem por objeto a prestação de
serviço móvel pessoal (SMP) e internet móvel, de forma
continuada, nas modalidades local e longa distância nacional
(LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de aparelhos
celulares e respectivos chips (SIMcards), em regime de
comodato, contrato este que se encontra vigente até o dia 19
de novembro de 2022, conforme se pode aferir do Extrato do
Contrato publicado (0821967), podendo ser prorrogado dentro
do limite estabelecido no art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993,
conforme previsão estabelecida na Cláusula Nona - Da
Vigência - do instrumento contratual original (0820670). 

 
Para tanto, a contratada ofertou proposta

(1147835) em que consignou o reajuste com base no
acumulado dos percentuais mensais do IST - Índice de
Serviços de Telecomunicações - desde o mês seguinte ao do
nascedouro do contrato - dezembro/2000 - até o do último mês
com índice fornecido - julho/2022 -, sobre os custos então
contratados, índices estes obtidos no endereço
eletrônico https://www.gov.br/anatel/pt-
br/regulado/competicao/tarifas-e-precos/valores-do-ist,
conforme verificação posterior processada por esta Unidade
setorial.

 
Apurado assim o percentual acumulado, a partir

dos índices mensais acima especificados, de 23,45% (vinte e
três inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento),
entendendo-se existir previsão contratual para tanto, contida
na Cláusula Quinta - Do Reajuste - do Contrato original
(0820670), temos, quando de sua aplicação, as seguintes
repercussões financeiras:  
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CONTRATO N.º 28/2020
 

 
Especificações

 
CONTRATO ATUAL

 
CONTRATO COM REAJUSTE  

Item Descrição básica Qde Valor
unitário

Valor
mensal

Valor total 
 (24 meses)

   IST
Acumulado 
 De dez/20 a

jul/22

Valor
unitário

Valor
mensal

  Valor
total   

(24
meses)

1

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para

ATALAIA, PENEDO,
UNIÃO DOS
PALMARES,

CACIMBINHAS,
SÃO SEBASTIÃO E

ARAPIRACA

7  R$      
81,23

 R$     
568,61  R$13.646,64 23,47%  R$    

100,29
 R$   

702,03
 R$ 

16.849,51

2

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para
MACEIÓ, RIO

LARGO,
MARECHAL

DEODORO E SÃO
LUIS DO

QUITUNDE

8  R$      
81,23

 R$     
649,84  R$15.596,16 23,47%  R$    

100,29
 R$   

802,32
 R$ 

19.256,58

3

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para
PALMEIRA DOS
ÍNDIOS, PÃO DE

AÇÚCAR,
MARAGOGI, SÃO
JOSÉ DA LAJE,

COLÔNIA
LEOPOLDINA,

TEOTÔNIO VILELA,
GIRAU DO

PONCIANO, IGACI E
CAMPO ALEGRE

9  R$      
81,23

 R$     
731,07  R$17.545,68 23,47%  R$    

100,29
 R$   

902,61
 R$ 

21.663,65

 
TOTAL

 
R$  

1.949,52
 

R$46.788,48  
 

R$
2.406,96

 
R$ 

57.769,74

 
Desta forma, restrito aos cálculos e verificação de

índice e valores, considerando mantido o percentual
acumulado proposto pela contratada e o prazo vigencial de 24
(vinte e quatro) meses, conforme podemos aferir
da planilha acima, temos que o valor total estimado da
presente contratação será de R$ 57.769,74 (cinquenta e sete
mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro
centavos), com preço mensal estimado em R$ 2.406,96 (dois
mil quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos),
encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, para conhecimento
e providências.

 
Atenciosamente,
 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - SPPAC

 
 

Maurício Marcelino Alves
Chefe da SPPAC
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 15/09/2022, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 18/09/2022, 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
1151938 e o código CRC D38C1F39.

0009015-20.2022.6.02.8000 1151938v21
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2022.
Acuso ciência do Parecer 1445, da SPPAC

(doc. 1151938) e remeto os autos à SGO, para reserva de
crédito (vide Despacho GSAD 1150094) e à SLC, para elaborar
a minuta do termo de prorrogação contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2022, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1153336 e o código CRC EB9DE62F.

0009015-20.2022.6.02.8000 1153336v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/09/2022 10:04
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 34

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339040 70277 TIC COMRED

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

02/02/2022 0006731-10.2020.6.02 - 3.289,67

Código Nome

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Favorecido

Endereço

HENRI DUNANT 780       TORRE A E T SANTO AMARO

CEP

04709-110

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

6121068352

Descrição

Reserva de Crédito para prorrogação do Contrato nº 28/2020. Telefonia móvel e pacote de dados. SEI 0006731-
10.2020.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

02/02/2022 Inclusão 2.930,78

19/09/2022 Reforço 358,89

Operações

1  de      1001
Versão Data/Hora

19/09/2022 10:02:28
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho 34-2022 .  2022RO001283

Observação:

- Sugerimos que a emissão de NE seja feita nos autos principais,
para manutenção do histórico.

- Memória de cálculo:

MENSAL
(57.769,74 / 24 meses) - vide
valor 24 meses no doc 1151938.

INÍCIO FIM Quant
Dias

Valor Unitário
dia Total

 R$                                                 
2.407,07 20/11/2022 31/12/202241  R$                  

80,24
 R$       
3.289,67

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 19/09/2022, às 12:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1153394 e o código CRC 0F20970C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
À GSAD,
Com as providências (1153393) do despacho GSAD

(1153336).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/09/2022, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1153656 e o código CRC EB76782C.

0009015-20.2022.6.02.8000 1153656v1
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PODER JUDICIÁRIO 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
28/2020, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0009015-
20.2022.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa CLARO S.A. 

 
      Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa CLARO S.A, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º 40.432.544/0001-47, situada na Rua Henri Dunant, Nº 780 - Torre A e Torre B – Santo Amaro - 
São Paulo/SP, CEP: 04.709-110, Fone: (81) 2121-3062, 99171-2112 e 99171-2110 , e-mail: 
ademir.sjunior@embratel.com.br,  geraldo.vilar@embratel.com.br, neste ato representada por Ademir 
Batista da Silva Júnior, gerente executivo, portador da CI sob n.º 4.939.993 SSP/PE, inscrito no CPF/MF 
sob n° 020.013.834-01 e por Geraldo José Vasconcelos Vilar, Gerente Regional de Vendas, portador da 
CI sob n.º 389.367 – Ministério da Marinha, inscrito no CPF/MF sob n° 594.753.154-20, resolvem ajustar 
o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses; 
 

b) o aumento da franquia do Pacote de Dados atualmente disponibilizada de 10Gb (5Gb em 
Dobro) para 20Gb (Pacote 10Gb em Dobro), conforme manifestação de vontade da empresa 
constante no evento SEI 1147833; 
 

c) o reajuste dos valores contratados na ordem de 23,45% (vinte e três inteiros e quarenta 
e cinco centésimos por cento), com base  na variação do IST – Índice de Serviços de 
Telecomunicações no período  de dezembro de 2020 a julho de 2022, conforme decomposto 
na tabela abaixo: 

 

 
  

CONTRATO N.º 28/2020 
  

  
Especificações 

  
CONTRATO ATUAL 

  
CONTRATO COM REAJUSTE   

Item Descrição básica Qde Valor unitário Valor mensal 
Valor total  
 (24 meses) 

   IST 
Acumulado  
 De dez/20 a 

jul/22 

Valor 
unitário 

Valor 
mensal 

  Valor total  
  (24 meses) 

1 
Pacote de voz e dados, 

conforme especificado no 
contrato, para ATALAIA, 

7  R$       81,23 
 R$      
568,61 

 R$13.646,6
4 

23,47% 
 R$     
100,29 

 R$    
702,03 

 R$  
16.849,51 
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PODER JUDICIÁRIO 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 
 

 

PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, 

CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO E ARAPIRACA 

2 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 

DEODORO E SÃO LUIS DO 
QUITUNDE 

8  R$       81,23 
 R$      
649,84 

 R$15.596,1
6 

23,47% 
 R$     
100,29 

 R$    
802,32 

 R$  
19.256,58 

3 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para PALMEIRA 

DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO 

JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 

VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI E 

CAMPO ALEGRE 

9  R$       81,23 
 R$      
731,07 

 R$17.545,6
8 

23,47% 
 R$     
100,29 

 R$    
902,61 

 R$  
21.663,65 

  
TOTAL 

  
R$   1.949,52 

  
R$ 

46.788,48 
  

  
R$ 
2.406,96 

  
R$ 
57.769,74 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Haverá a renovação dos aparelhos celulares cedidos em comodato com 
aparelhos Motorola Moto E40, 64 GB ou Samsung Galaxy A03, 64GB - especificados na proposta - a 
depender da disponibilidade em estoque no momento da assinatura deste termo aditivo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 

O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 57.769,74 (cinquenta e sete mil, 
setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), que corresponde ao valor da 
contratação da nova vigência. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal para os serviços, após o reajuste efetuado por este aditivo, é 
de  R$ 2.406,96 (dois mil, quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES 
n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas pelos 
recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, e no art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e nas Cláusulas Onze e Treze do Contrato nº 28/2020. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº XXXX (evento SEI nº 
XXXXXX), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação de 
vontade da Contratada sob evento SEI nº 1147835. 
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PODER JUDICIÁRIO 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 
 

 

  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a 
fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

            
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 
 
 
Pela Empresa:    

Ademir Batista da Silva Júnior  
Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta de aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/09/2022, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154426 e o código CRC A777BE5F.

0009015-20.2022.6.02.8000 1154426v1
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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 : 0009015-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1473 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, para
fins de análise quanto à aprovação da Minuta do 1º Termo
Aditivo ao Contrato nº 28/2020 (1154424).

 
Referido instrumento tem o seguinte objeto:
 
1 - a prorrogação da vigência do Contrato nº

28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses;
2 - o aumento da franquia do Pacote de Dados

atualmente disponibilizada de 10Gb (5Gb em Dobro) para
20Gb (Pacote 10Gb em Dobro), conforme manifestação de
vontade da empresa constante no evento SEI 1147833; e,

3 - o reajuste dos valores contratados na ordem de
23,45% (vinte e três inteiros e quarenta e cinco centésimos
por cento), com base na variação do IST – Índice de Serviços
de Telecomunicações no período de dezembro de 2020 a julho
de 2022.

 
Em essência, é o que se tem a relatar.
 
O mérito da consulta passa, portanto, em se

analisar e responder acerca da possibilidade ou não de se
efetivar os três pontos acima reportados e avalizá-los como
necessários a acrescentar ao negócio primariamente firmado.

 
No que concerne à prorrogação por mais 24 (vinte

e quatro) meses é de se registrar que o Contrato 28/2012
(1141959) foi lavrado em 19 de novembro de 2020, com
vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir desta data,
estando, portanto, vigente.

 
Constam dos autos :
 
- Certidão consolidada TCU - 1147873;
- Consulta ao CADIN - 1147874;
- Consulta ao SICAF - 1147872; e
- Declaração de Inexistência de Prática de

Nepotismo - 1150881.
 
No evento 1153393 temos a reserva de crédito, a

cargo da COFIN, suficiente a atender as despesas relativas ao
pretendido.

 
Quanto à justificativa da prorrogação, as mesmas

estão delimitadas no Despacho AGC 1147878.
 
A contratada demonstrou interesse na prorrogação,

como se vê do documento SEI 1147833.
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Quanto à vantajosidade da prorrogação, em
que pese a assertiva constante do Despacho GSAD
1151363, esta unidade técnica, salvo melhor percepção,
não conseguiu vislumbrar tal diretriz na atuação da
Assessoria de Gestão de Contratos (Despacho AGC
1147878) nem tampouco no pronunciamento da Seção
de Intrução de Contratações (Despacho SEIC 1150672).

 
Os cálculos dos valores apostos na minuta em tela

foram objeto de análise pela SPPAC, conforme se vê no
Parecer nº 1445 (1151938).

 
Sobre os mencionados cálculos iremos tecer

maiores considerações quando do debruçar acerca do
percentual de reajuste tencionado para prorrogação da
avença.

 
O segundo ponto é de tranquila implementação, vez

que trazido "a baila" por livre disposição da empresa
contratada, sem a exigência de maior contraprestação
pecuniária por isso.

 
A terceira questão, relacionada ao reajuste e ao

percentual a ser aplicado começa pela necessidade de
verificação do regramento contratual (Contrato nº 28/2020),
que dispõe o seguinte:

 
"CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
Os preços propostos serão reajustados na
forma e data-base estabelecidos pela
ANATEL, mediante a incidência do índice IST
(Índice de Serviços de Telecomunicações) ou
outro índice oficialque o substitua,
observando-se sempre intervalo não
inferior a 12 (doze) meses entre as datas-
bases dos reajustes concedidos."

 
Como determina a legislação de regência, deve ser

sempre respeitado o princípio da anualidade do reajustamento
dos preços das contratações.

 
"A Resolução ANATEL n.º 426, de 9 de
dezembro de 2005, define o seguinte:
"(...)
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Regulamento do Serviço
Telefônico Fixo Comutado – STFC, a viger a
partir de 1º de janeiro de 2006, na forma
do Anexo a esta Resolução.
(...)
ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 426, DE 9 DE
DEZEMBRO DE 2005
REGULAMENTO DO SERVIÇO TELEFÔNICO
FIXO COMUTADO
(...)
Art. 42. Visando a preservação da justa
equivalência entre a prestação do serviço e
sua remuneração, as tarifas ou preços de
planos de serviço ou PUC podem ser
reajustados ou revisados.
Parágrafo único. Os reajustes dos valores das
tarifas ou preços podem ser realizados em
prazos não inferiores a 12 (doze)
meses, limitados estes à variação do
Índice de Serviços de Telecomunicações
(IST) ou qualquer outro índice que venha a
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substituí-lo, correspondente ao período de
reajuste, observadas as disposições dos
contratos de concessão ou termos de
permissão ou autorização."(Grifei)"

 
Indo direto ao cerne da questão, é de se assentar o

posicionamento de que o reajuste por índice é anual, não
podendo exceder a esse limite, no entender desta AJ/DG.

 
Tal diretriz é um consectário lógico da boa-fé que

deve conduzir as relações de negócio da Administração
Pública, vez que busca preservar a harmonia do natural lucro
buscado pela contratada, todavia, dentro de balizas razoáveis
e pautadas em nortes pré-definidos, garantindo o equilíbrio
econômico-financeiro da avença.

 
Ao reajuste anual de contratos esta unidade técnica

entende, também, que deva sempre proceder o pedido
formalizado da contratada, sob obrigação de aceitação do
valor vigente mês a mês não reclamado a tempo e modo. 

 
À falta desse pedido deve incidir a preclusão do

direito à correção.
 
Recomenda-se, inclusive, que se sempre se

"verbalize" essa situação nos contratos firmados por este
Regional.

 
Não há, no entender desta unidade técnica, quebra

da boa-fé nesse caminhar de se solicitar o requesto de
reajuste pelo interessado, vez que o alinhamento nessas
condições é firmado entre as partes desde os primórdios do
contrato, devendo as mesmas estarem atentas ao seu fluir
e aos seus pormenores.

 
Não é "casca de banana" para induzir a erro. É

modelo pautado na verdade e voltado à vantajosidade no
melhor sentido para a Administração.

 
Tal diretriz se coaduna, na visão desta Assessoria,

na procura pela economicidade e pelo interesse público,
pautado na raiz da honesta busca de economia dos recursos
públicos.

 
É a linha que melhor se ajusta, no sentir desta

unidade, à Supremacia do Interesse Público.
 
Logo, objetivamente, essa Assessoria tem por

recomendável que o percentual de reajuste sugerido deve ser
recalculado de forma a só permitir a atualização com base nos
últimos doze meses da avença, não sendo possível retroagir
aos primórdios do negócio, no ano de 2020, como pretende a
contratada e está a conduzir a Administração.

 
Ademais, é de se registar, também, por oportuno,

as balizas sugeridas por essa AJ/DG no Processo
Administrativo nº 0005176-21.2021.6.02.8000, no Parecer nº
1005/2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (0934048), quando
outrora esta unidade foi instada a indicar a diretriz que
deveria ser seguida pela Administração nos contratos
continuados de telefonia.

 
Alhures, sob os auspícios de consulta no referido

processo onde o contrato se omitiu na forma do
reajustamento, recomendou-se que fosse usado o índice de
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Serviços de Telecomunicações - IST apenas como
parâmetro máximo, donde se deveria sempre procurar uma
negociação prévia na busca de valores menores, o que,
inclusive, levou à formatação de ajuste bem inferior acolá.

 
Logo, pontua-se aqui que nos ulteriores contratos a

serem firmados por este TRE/AL sejam modificadas as
cláusulas relacionadas aos reajustes, de forma a colocar nas
mesmas esta forma de proceder.

 
Trocando em miúdos, a adoção do IST não é

irregular ou equivocada, porém, não deve nunca ser a
primeira opção engendrada.

 
Antes, sugere-se sempre a busca por uma

negociação tencionando um índice inferior.  
 
Quanto a caracterização do serviço como contínuo,

impende assinalar, inicialmente, que a possibilidade de
prorrogação do ajuste ora proposto encontra-se albergada no
comando contido no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93:

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

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

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

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida pelos
particulares, como a execução contratual. A
continuidade do serviço retrata, na verdade, a
permanência da necessidade pública a ser
satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os
serviços destinados a atender necessidades
púbicas permanentes, cujo atendimento não
exaure prestação semelhante no futuro. Estão
abrangidos não apenas os serviços essenciais,
mas também compreendidas necessidades
públicas permanentes relacionadas com
atividades que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita através
de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de
Licitações e Contratos. São Paulo: Dialética,
2004, 10ª edição, p. 492/493.

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços objeto dos
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autos são executados de forma contínua, sendo que a
necessidade da Administração não se exaure com a prestação
num determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

 
Dessa forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços citados como de natureza
contínua, passíveis de previsão de prorrogação contratual,
nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que
aferida a vantajosidade para a Administração.

 
A minuta constante do evento SEI nº 1154424,

como visto, encontra amparo nas disposições contidas no
inciso II do Art. 57, no Art. 65, inciso I, alínea b e seu
parágrafo primeiro, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
alterações, nos artigos 38 e 41 da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017 e no Contrato nº 28/2020 (1141959).

 
Quanto ao conteúdo da minuta, vê-se que guarda

consonância com as regras dispostas no art. 55 da Lei de
Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto da prorrogação, reajuste e alteração
quantitativa (cláusula primeira), os valores decorrentes da
prorrogação e alteração contratual (cláusula segunda), a
dotação orçamentária que cobrirá as despesas (cláusula
terceira) o fundamento jurídico da prorrogação, do
aditamento e do reajuste (cláusula quarta), a vinculação do
termo aditivo ao ato de autorização da autoridade competente
e à manifestação de vontade da contratada (cláusula quinta), a
publicidade (cláusula sexta), as incorporações (cláusula
sétima). 

 
Desta feita, necessário se faz, antes de mais nada,

como acima apontado, que seja reconhencida nos autos a
vantajosidade da prorrogação via aditivo.

 
Essencial é  também o prévio saneamento

instrutório voltado a corrigir o percentual de reajuste tendo
como limite apenas os últimos doze meses de contrato. 

 
Qualquer valor de contrato acima do que acima

recomendado só pode, do ponto de vista legal, e só após a
devida aferição da unidade administrativa competente pelas
cotações de mercado, ser efetivada por meio de novo
contrato, nunca como agora querido, numa continuidade.  

 
Assim, esta Assessoria Jurídica, na forma prevista

no parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, desde que
resolvidas as questões meritórias acima delimitadas, aprova a
minuta Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020
(1154424).

 
À Secretaria de Administração, para cumprimento

das diligências apontadas.
 
Em paralelo, à SPPAC, para conhecimento e

providências que entender decorrentes.
 
Também, à Diretoria-Geral, para ciência e

acompanhamento, por conta da importância das questões
levantadas e urgência nas resoluções que se fazem
necessárias.

 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/09/2022, às 13:22, 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
1156006 e o código CRC 6903F13D.

0009015-20.2022.6.02.8000 1156006v56
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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 AJ-DG,
 
Em atenção ao Parecer nº 1473 / 2022 - TRE-

AL/PRE/DG/AJ-DG (1156006), ressaltamos que em nosso
Despacho SEIC (1150672), consta, em nosso 4º parágrafo,
conclusão de que foi possível, após pesquisas em
contratações de objeto semelhante, aferir que esta pretensa
renovação contratual é vantajosa para este Regional.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/09/2022, 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
1156896 e o código CRC CDBB546C.

0009015-20.2022.6.02.8000 1156896v1
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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.
Em face do que consta do Parecer 1473, da

Assessoria Jurídica, acerca da correção do percentual de
reajuste, devolvo os autos à AGC para ajustar os cálculos com
o apoio da SPPAC. Nesse ponto, convém que a contratada seja
cientificada do referido Parecer, no sentido de reformular sua
proposta, se for o caso.

Após as correções apontadas e havendo anuência
da contratada, sejam os autos remetidos à SLC, para ajustar a
minuta.

Se a resposta da contratada for negativa, a Unidade
deverá, em apartado, abrir novos autos para nova
contratação, com possibilidade de haver solução de
continuidade na prestação do serviço, uma vez que a vigência
do contrato tem por termo final o dia 19/11/2022, conforme
informado no Despacho AGC 1147878.

Em paralelo, participo ao conhecimento do Sr.
Diretor-Geral a situação ora retratada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2022, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1156931 e o código CRC 46D5B751.

0009015-20.2022.6.02.8000 1156931v1

Despacho GSAD 1156931         SEI 0009015-20.2022.6.02.8000 / pg. 100



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.
Acuso ciência do Parecer nº 1473 / 2022 (1156006),

que, ao analiar a Minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
28/2020 (1154424), recomendou o saneamento instrutório
voltado a corrigir o percentual de reajuste tendo como limite
apenas os últimos doze meses de contrato. 

À Secretaria de Administração, para cumprimento
das diligências apontadas no citado parecer.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, 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
1157003 e o código CRC C6A816F2.

0009015-20.2022.6.02.8000 1157003v1
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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.
Ao GSAD.
Com cópia à SPPAC.
 
Senhor Secretário,
Senhor Chefe,
 
Atendendo ao Despacho GSAD 1156931, apresento

os novos cálculos realizados considerando o índice de
reajuste (IST) acumulado nos últimos 12 meses (agosto/2021 a
julho/2022), no percentual de 10,92% (dez vírgula noventa e
dois por cento):

 

ITEMDESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR
UNITÁRIO
REAJUSTADO
(10,92%)

VALOR
TOTAL PARA
24 MESES

1

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para
ATALAIA, PENEDO,
UNIÃO DOS
PALMARES,
CACIMBINHAS, SÃO
SEBASTIÃO E
ARAPIRACA

7 R$ 81,23 R$ 90,10 R$ 15.136,85

2

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para
MACEIÓ, RIO LARGO, 8 R$ 81,23 R$ 90,10 R$ 17.299,20
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MARECHAL
DEODORO E SÃO
LUIS DO QUITUNDE

3

Pacote de voz e
dados, conforme
especificado no
contrato, para
PALMEIRA DOS
ÍNDIOS, PÃO DE
AÇÚCAR, MARAGOGI,
SÃO JOSÉ DA LAJE,
COLÔNIA
LEOPOLDINA,
TEOTÔNIO VILELA,
GIRAU DO
PONCIANO, IGACI E
CAMPO ALEGRE

9 R$ 81,23 R$ 90,10 R$ 19.461,60

 
Tão logo confirmados os cálculos pela SPPAC,

encaminharei a contraproposta à contratada.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 22/09/2022, às 16:17, 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
1157169 e o código CRC 09FF39F8.
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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, em atenção ao Despacho AGC 1157169.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2022, às 16:23, 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
1157215 e o código CRC 4C9EFA72.
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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.
Ao GSAD.
Com cópia à AGC.
 
Senhor Secretário,
 
Senhor Assessor,
 
Atendendo ao Despacho GSAD 1157215, 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 fica conforme cálculos
abaixo:

 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO

VALOR UNITÁRIO
REAJUSTADO (11,48%)

VALOR TOTAL
PARA 24 MESES

1

Pacote de voz e dados,
conforme especificado no
contrato, para ATALAIA,
PENEDO, UNIÃO DOS
PALMARES, CACIMBINHAS,
SÃO SEBASTIÃO E
ARAPIRACA

7 R$ 81,23 R$ 90,55 R$ 15.212,40

2

Pacote de voz e dados,
conforme especificado no
contrato, para MACEIÓ,
RIO LARGO, MARECHAL
DEODORO E SÃO LUIS DO
QUITUNDE

8 R$ 81,23 R$ 90,55 R$ 17.385,60

3

Pacote de voz e dados,
conforme especificado no
contrato, para PALMEIRA
DOS ÍNDIOS, PÃO DE
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO
JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO
VILELA, GIRAU DO
PONCIANO, IGACI E
CAMPO ALEGRE

9 R$ 81,23 R$ 90,55

 

 

R$ 19.558,80

 

 

 

 

                               Assim, os valores calculados, com base nas diretrizes
aconselhadas pela AJ-DG no parecer 1473, evento 1156006, perfazem um montante de
R$ 52.156,80 e representam um reajuste de 11,48% aos preços atualmente vigentes.
Tendo em vista o repisamendo da questão, em relação a incidência ou não de
retroatividade de reajustes e cálculo de índices de reajuste e até incidêncai ou não de
preclusão administrativa, sugiro submissão, em momento oportuno, à Presidência para
a definitiva decisão sobre a matéria.

                               Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 22/09/2022, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1157265 e o código CRC 8DB6E829.
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E-mail - 1157579

Data de Envio: 
  23/09/2022 08:52:10

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

Para:
    ademir.sjunior@embratel.com.br

Assunto: 
  Prorrogação. Contrato n° 28/2020. Contraproposta.

Mensagem: 
  Prezado Senhor Ademir,

Encaminhamos, anexado, Parecer 1473 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral deste Tribunal, que, em
síntese, recomenda que somente os últimos doze meses do contrato sejam considerados para fins de
reajuste.

Neste sentido, a Seção de Preparação de Pagamento e Análise de Conformidade refez os cálculos, com
base no IST acumulado dos últimos 12 meses, no percentual de 11,48% (onze vírgula quarenta e oito por
cento), que também seguem anexados a este e-mail.

Esta é a contraproposta do TRE/AL para prorrogação do referido contrato n° 28/2020.

Solicito o encaminhamento de anuência ou não 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
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Parecer_1156006.html
    Despacho_1157265.html
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E-mail - 1159364

Data de Envio: 
  26/09/2022 09:19:03

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

Para:
    ademir.sjunior@embratel.com.br

Assunto: 
  Prorrogação. Contrato n° 28/2020. Contraproposta.

Mensagem: 
  Prezado Senhor Ademir,

Encaminhamos, anexado, Parecer 1473 da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral deste Tribunal, que, em
síntese, recomenda que somente os últimos doze meses do contrato sejam considerados para fins de
reajuste.

Neste sentido, a Seção de Preparação de Pagamento e Análise de Conformidade refez os cálculos, com
base no IST acumulado dos últimos 12 meses, no percentual de 11,48% (onze vírgula quarenta e oito por
cento), que também seguem anexados a este e-mail.

Esta é a contraproposta do TRE/AL para prorrogação do referido contrato n° 28/2020.

Solicito o encaminhamento de anuência ou não 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
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Parecer_1156006.html
    Despacho_1157265.html
    E_mail_1157579.html
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ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR

EXECUTIVO DE CONTAS SENIOR
 
Diretoria de Vendas | Nordeste
T.: +55 81 2121-3062 C.: +55 81 9 9171-2112

ademir.Sjunior@embratel.com.br 

www.claro.com.br
 

De: ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR <Ademir.Sjunior@embratel.com.br>
Para: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>
Data: 27/09/2022 10:39 AM
Assunto: [agc] RES: Prorrogação. Contrato n° 28/2020

Cara Sra. Paula, bom dia!
 
Acuso recebimento dos SEI’s em anexo com o Parecer da Assessoria Jurídica e despacho sobre o reajuste contratual
acatado, levando-se em consideração apenas os úl�mos 12 meses, compreendendo uma atualização monetária de
apenas 11,48%, apesar de entendermos não refle�r a perda monetária do período desde o início do contrato até o
momento, dado os altos índices inflacionários do período.
 
Desse modo, diante dessa nova condição e percentual aprovado, estou reenviando a proposta comercial ajustada,
considerando o percentual de reajuste dos 12 úl�mos meses de 11,48%.
 
Esclareço apenas que havia negociado internamente a ampliação do pacote de dados de 08Gb do edital para 20Gb,
caso houvesse a aprovação do reajuste proposto, sendo possível, com base na repactuação aprovada, mantermos o
pacote de 10Gb atualmente prestado.
 
Entendo que esse aumento para o TRE-AL seria interessante, por possibilitar melhor uso das linhas e dos recursos
tecnológicos, uma vez que com o lançamento da nova tecnologia 5G prevista para Alagoas nos próximos meses,
quando maior a banda disponível para o tráfego de dados, melhor é a percepção de uso do cliente e também mais
rapidamente o pacote de dados é consumido.
 
Mas vamos em frente, fazendo o que é possível nesse momento.
 
Um forte abraço e sempre à disposição,
 
Atenciosamente,
 

 
 
 
 

 
De: ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR 

 Enviada em: domingo, 11 de setembro de 2022 09:38
 Para: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

 Assunto: RES: Prorrogação. Contrato n° 28/2020
 
Bom dia Sra. Paula,
 
Segue em anexo nossa proposta de Renovação por um período de mais 24 meses.
 
Estamos solicitando a repactuação dos valores com base no índice IST acumulado do período, conforme previsto no
instrumento contratual;
 
Essa repactuação é para compensar a perda monetária do período, atualizando os valores da época para valores
atuais.
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Esclareço também que houve aumento significa�vo dos valores dos smartphones devido à crise da pandemia
provocada pela vírus COVID-19 e devido a guerra que ocorre na Ucrânia, que impactou diretamente na fabricação de
componentes eletrônicos, devido à crise do fornecimento de matéria prima dos semicondutores, material necessários
para a fabricação desse �po de equipamentos.
 
De modo a trazer um bene�cio real ao TRE-AL e a seus usuários, estamos propondo promover o aumento da franquia
de 10Gb para 20 Gb, já contemplado nessa repactuação, ampliando a possibilidade de uso dos serviços.
 
Peço que analise a nossa proposta e nos dê o De Acordo para que possamos planejar a entrega dos novos
equipamentos a serem fornecidos em regime de comodato.
 
Também estou disponibilizando 02 modelos mais modernos para que vocês possam escolher qual a melhor opção
para atender a necessidade desse respeitoso Tribunal.
 
Desde já agradeço,
 
Atenciosamente,
 
ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR
 
EXECUTIVO DE CONTAS SENIOR
 
Diretoria de Vendas | Nordeste
T.: +55 81 2121-3062 C.: +55 81 9 9171-2112
ademir.Sjunior@embratel.com.br 
 
www.claro.com.br
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sábado, 3 de setembro de 2022 11:38
Para: ADEMIR BATISTA DA SILVA JUNIOR ademir.sjunior@embratel.com.br
Assunto: Prorrogação. Contrato n° 28/2020
 
Senhor Representante,
 
Considerando a proximidade do término (a ocorrer em 19/11/2022) do Contrato n° 28/2020, firmado com este
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, cujo objeto é a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de
forma con�nuada, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento
de aparelhos smartphones e respec�vos chips SIMcards, em regime de comodato, consulto Vossas Senhorias acerca
do interesse na prorrogação contratual, pelo prazo de 24 meses.
 
Em havendo interesse, solicito a apresentação da proposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
 
Gen�leza confirmar o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente.
 
Paula Cris�na Costa Correia
Analista Judiciária
Assessoria de Gestão de Contratos - AGC
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Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas - TRE/AL
 
 

Anexados:

Arquivo: SEI_TRE-AL - 1157265 - Despacho.pdf Tamanho:
166k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: SEI_TRE-AL - 1159364 - E-mail.pdf Tamanho:
63k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: SEI_TRE-AL - 1156006 - Parecer.pdf Tamanho:
286k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Proposta Preços_Renovação Contratual_CT
28-2020_Mobilidade Itens 1 2 e 6_TRE-AL_Gerada
27-09-2022.pdf

Tamanho:
2985k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA DE PREÇOS RENOVAÇÃO CONTRATUAL CT 28/2020  

Ref: PREGÃO nº 069/2020 - PROCESSO Nº 0006731-10.2020.6.02.8000 

A empresa Claro S.A, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 40.432.544/0001-47 e Inscrição Estadual 

n.º 114814878119 estabelecida com sede na R HENRI DUNANT, Nº 780 - TORRE A E TORRE B 

– SANTO AMARO - SÃO PAULO/SP - CEP 04.709-110, apresenta proposta de preços para a 

renovação da prestação de serviços SMP, conforme a seguir:  

1) OBJETO: contratação de empresas especializadas na prestação, de forma contínua, de 

serviço de telecomunicações, na modalidade de Telefonia Móvel Pessoal, para atender às 

necessidades do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – CNPJ: 06.015.041/0001-38, 

conforme detalhamento a seguir:  

Contratação de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas 

modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser 

executado de forma contínua, conforme as especificações e condições constantes deste 

instrumento e seus anexos.  

O Serviço Móvel Pessoal (SMP) compreende o serviço de telecomunicações móvel terrestre de 

interesse coletivo que possibilita a comunicação entre Estações Móveis ou destas para outras 

redes de telecomunicações de interesse coletivo, além de serviços de valor agregado como 

mensageria e caixa postal através dos dispositivos contratados. 

Descrição:  

O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

Serviço Móvel Pessoal (SMP) e internet móvel, de forma continuada, nas modalidades Local e 

Longa Distância Nacional (LDN), com roaming, incluindo o fornecimento de aparelhos 

smartphones e respectivos chips SIMCard, em regime de comodato, conforme quantitativo e 

especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), por um período inicial de 24 

meses, podendo ser prorrogado. 

 

Considerando o SEI_TRE-AL - 1157265 – Despacho, ajustamos a nossa proposta para atender ao 

entendimento da respeitosa Assessoria Jurídica, de modo a acatar o recálculo do 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), uma vez que se utilizou de consulta 

disponível no site oficial, a saber: 

 

https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-e-precos/valores-do-ist 

 

(315.540/283.042=1,1148ou1,0085*1,01*1,0083*1,0128*1,0046*1,0107*1,0148*1,0144*1,0099*1,00

75*1,0081*0,9996). 

 
PREÇO: Desse modo, aplicando o reajuste acumulado do período mencionado de 11,48%, os 

novos valores, levando-se em consideração valor fechado inicialmente de R$ 81,23 por linha, 

cobrados mensalmente, já incluso todos os impostos, passará a ser cobrado R$ 90,55 por linha, 
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mantendo as mesmas condições tecnológicas do contrato fechado inicialmente, sendo atendido pela Claro 
o pacote de dados de 10Gb, acima do pacote acordado em licitação, por n 
 
 
 

 

ITEM 

DESCRIÇÃO BÁSICA QUANT VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL PARA 

24 MESES 

1 Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone fixo 

ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais (VC1) e 

longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS ilimitados 

(ou pelo menos 300 por mês), roaming nacional ilimitado, 

acesso ilimitado à caixa postal e secretária eletrônica, 

fornecimento de smartphones e SIMCards, ambos em 

comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para 

acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo whatsapp 

liberado para uso ilimitado sem consumo da franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou 

superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco 

(backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos 

seguintes municípios do Estado de Alagoas: ATALAIA, 

PENEDO, UNIÃO DOS PALMARES, CACIMBINHAS, 

SÃO SEBASTIÃO e ARAPIRACA.  
 

07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 90,55 R$ 

15.212,40 

2 Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 

incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone 

fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais 

(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS 

ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming 

nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e 

SIMCards, ambos em comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, para 

acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo 

whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo da 

franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G ou 

superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em branco 

(backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, nos 

08 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 90,155 

R$ 

17.385,60 
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seguintes municípios do Estado de Alagoas: MACEIÓ, 

RIO LARGO, MARECHAL DEODORO e SÃO LUÍS 

DO QUITUNDE.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Pacote de serviços SMP (voz, dados, sms, etc), 

incluindo:  

a) Assinatura com valor fixo mensal pós-pago, que 

possibilite ligações ilimitadas para qualquer telefone 

fixo ou móvel do Brasil, incluindo ligações locais 

(VC1) e longa distância nacional (VC2 e VC3), SMS 

ilimitados (ou pelo menos 300 por mês), roaming 

nacional ilimitado, acesso ilimitado à caixa postal e 

secretária eletrônica, fornecimento de smartphones e 

SIMCards, ambos em comodato.  

b) Pacote de dados com franquia mínima de 8 GB, 

para acesso à internet, com, pelo menos, o aplicativo 

whatsapp liberado para uso ilimitado sem consumo 

da franquia.  

c) Tecnologia de transmissão de voz e dados 3G/4G 

ou superior;  

d) Tecnologia GSM ou superior;  

e) Fornecimento de 02 SIMCards de reserva em 

branco (backup);  

f) Área de cobertura com abrangência, no mínimo, 

nos seguintes municípios do Estado de Alagoas: 

PALMEIRA DOS ÍNDIOS, PÃO DE AÇÚCAR, 

MARAGOGI, SÃO JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 

LEOPOLDINA, TEOTÔNIO VILELA, GIRAU DO 

PONCIANO, IGACI e CAMPO ALEGRE.  
   

 

09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 90,55 

R$ 

19.558,80 

 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 01 (em algarismo e por extenso): R$ 15.212,40 

(Quinze mil, duzentos e doze reais e quarenta centavos) 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 02 (em algarismo e por extenso): R$ 17.385,60 

(Dezessete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) 

GLOBAL DA PROPOSTA EM 24 MESES - ITEM 06 (em algarismo e por extenso): R$ 19.558,80 

(Dezenove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos) 

Total mensal Global de R$ 52.156,80 (Cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e seis 

reais e oitenta centavos) 
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Especificação mínima do Smartphone fornecido em comodato 
 

I. Os serviços descritos neste Termo de Referência serão contratados com o 

fornecimento pela CONTRATADA, na modalidade de comodato, de SIMCards e 

aparelhos Smartphones 4G, aptos para uso e respeitando as seguintes especificações 

mínimas: 

 

a. Aparelho Smartphone homologado pela Anatel, com sistema operacional Android 9 ou 

IOS 10. 

b. Rede GSM QuadriBand (850/900/1800/190 0 MHz). 

c. Dual Chip ou compatível para o uso de duas linhas no mesmo aparelho. 

d. Rede de dados 3G/4G nos padrões autorizados pela ANATEL. 

e. Processador de 4 núcleos (Quad-Core) com velocidade de 2,0 GHz ou de 8 núcleos (Octa-

Core) com velocidade de 1,6 GHz. 

f. Memória de armazenamento interna de 32 GB. 

g. Memória RAM de 3 GB. 

h. Tamanho de tela de 5 Polegadas na diagonal, com touchscreen e multitouch. 

i. Bateria tipo lítio, com capacidade de 3.000 mAh. 

j. Câmera traseira com 12 MegaPixels e câmera frontal com no mínimo 5 MegaPixels. 

k. Conectividade: LTE 4G, 3G, Wi fi (802.11 b/g/n), roteador wi fi, Bluetooth 4.2 ou 

superior, conexão com PC via USB. 

l. Sensor de GPS e de autorrotação de tela. 

m. Leitor de impressões digitais. 

n. Acessórios: carregador bivolt, fones de ouvido, cabo USB, extrator de chip (quando 

aplicável), manual de instruções de uso do aparelho em português (impresso em papel ou 

online). 

o. Funcionalidade: vibração, viva voz, conferência, registro de chamadas 

discadas/recebidas/não atendidas, bloqueio do uso de dados, modo avião, chamada em 

espera, Browser com suporte a html/HTML5, predição de texto, acesso ao celular por senha 

e impressão digital, suporte a conta de e mail, visualização de documentos (tipo doc, xls, 

pdf), localização do celular para o caso de perda ou roubo, quando disponível pelo sistema 

operacional. 

 

p. SIMCard com destaques para mini-SIM (2FF), micro-SIM (3FF) e nano-SIM card (4FF), no 

padrão GSM/WCDMA/LTE ou superior, compatível com os smartphones fornecidos. 

II. Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, 

não se admitindo peças já usadas, reparadas e/ou recondicionadas de fábrica, e ainda, 

disponibilizados com a respectiva linha, em embalagem contendo todos os acessórios 

disponibilizados pelo fabricante, com garantia mínima de 01 (um) ano do próprio fabricante 

e apresentados ao Gestor do Contrato para aprovação prévia, antes da entrega definitiva ao 

usuário final. 

II. Os dispositivos fornecidos continuarão sendo de propriedade da CONTRATADA, 

devendo ser recolhidos após o término do contrato.  
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MODELO SUGERIDO PARA A RENOVAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO – A DEPENDER DA 

DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE NA ÉPOCA DA ASSINATURA DA RENOVAÇÃO CONTRATUAL:  

 

 

 
 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de apresentação da 

proposta.  

DECLARAMOS que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas 

incidentes, tais como: custos diretos e indiretos para o fornecimento dos produtos, impostos, 

taxas, seguros, fretes, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital. 

REPRESENTANTE LEGAL DA CLARO 

Representante Legal e para Contratos da Claro 

Nome: Ademir Batista da Silva Junior 

Brasileiro, Casado 

CPF/MF: 020.013.834-01 

Carteira Identidade: 4.939.993 SSP/PE 

Cargo/Função: GC – Gerente Executivo de Contas Sênior 

Endereço Comercial: Avenida Agamenon Magalhães 1114, Parque Amorim - Recife - PE - 

CEP: 52020-900 

Endereço Residencial: Rua Teles Júnior, 125 –Apto 201 – Aflitos – Recife – PE – CEP: 

52.050-375 

Fone: 81 2121-3062 / Celular: 81 99171-2112 

E-mail: ademir.sjunior@embratel.com.br 
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DADOS BANCÁRIOS DA CLARO 

Dados Bancários 

Banco do Brasil - N° 01 

N° da Agência: 3070-8 

Conta Corrente: 6014-3 

 
 

Central de Atendimento Corporativo: Nº 0800 721 10 21 

 

Recife, 27 de setembro de 2022. 

Atenciosamente, 
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DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2022.
Ao GSAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho a nova proposta encaminhada pela

empresa Claro S.A. 1161139 e 1161141 para análise pela
unidades competentes.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 27/09/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1161146 e o código CRC 14AF24D6.

0009015-20.2022.6.02.8000 1161146v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2022.
À SLC, para promover os necessários ajustes na

minuta do termo aditivo, considerando o Despacho
AGC 1157169, SPPAC 1157265 e a manifestação da
contratada, no doc. 1161139.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/09/2022, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1161229 e o código CRC E122C383.

0009015-20.2022.6.02.8000 1161229v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
28/2020, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0009015-
20.2022.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa CLARO S.A. 

 
      Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa CLARO S.A, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º 40.432.544/0001-47, situada na Rua Henri Dunant, Nº 780 - Torre A e Torre B – Santo Amaro - 
São Paulo/SP, CEP: 04.709-110, Fone: (81) 2121-3062, 99171-2112 e 99171-2110 , e-mail: 
ademir.sjunior@embratel.com.br,  geraldo.vilar@embratel.com.br, neste ato representada por Ademir 
Batista da Silva Júnior, gerente executivo, portador da CI sob n.º 4.939.993 SSP/PE, inscrito no CPF/MF 
sob n° 020.013.834-01 e por Geraldo José Vasconcelos Vilar, Gerente Regional de Vendas, portador da 
CI sob n.º 389.367 – Ministério da Marinha, inscrito no CPF/MF sob n° 594.753.154-20, resolvem ajustar 
o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses; 
 

b) o reajuste dos valores contratados na ordem de 11,48% (onze inteiros e quarenta e oito 
centésimos por cento), com base  na variação do IST – Índice de Serviços de 
Telecomunicações acumulado no período de agosto de 2021 a julho de 2022, conforme 
decomposto na tabela abaixo: 

 
  

CONTRATO N.º 28/2020 
  

  
Especificações 

  
CONTRATO ATUAL 

  
CONTRATO COM REAJUSTE   

Item Descrição básica Qde Valor unitário Valor mensal 
Valor total  
 (24 meses) 

   IST 
Acumulado  
 De agost/21 

a jul/22 

Valor 
unitário 

Valor 
mensal 

  Valor total  
  (24 meses) 

1 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para ATALAIA, 

PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, 

CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO E ARAPIRACA 

7  R$       81,23 
 R$      
568,61 

 R$13.646,6
4 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

633,85 
 R$  

15.212,40 

2 
Pacote de voz e dados, 

conforme especificado no 
contrato, para MACEIÓ, 

8  R$       81,23 
 R$      
649,84 

 R$15.596,1
6 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

724,40 
 R$  

17.385,60 
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RIO LARGO, MARECHAL 
DEODORO E SÃO LUIS DO 

QUITUNDE 

3 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para PALMEIRA 

DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO 

JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 

VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI E 

CAMPO ALEGRE 

9  R$       81,23 
 R$      
731,07 

 R$17.545,6
8 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

814,95 
 R$  

19.558,80 

  
TOTAL 

  
R$   1.949,52 

  
R$ 

46.788,48 
  

  
R$ 

2.173,20 

  
R$ 

52.156,80 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Haverá a renovação dos aparelhos celulares cedidos em comodato, sendo 
sugerido pela contratada o modelo Motorola Moto E40, 64 GB, a depender da disponibilidade em 
estoque no momento da assinatura deste termo aditivo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 

O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 52.156,80 (cinquenta e dois mil, cento e 
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), que corresponde ao valor da contratação da nova 
vigência. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal para os serviços, após o reajuste efetuado por este aditivo, é 
de R$ 2.173,20 (dois mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES 
n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas pelos 
recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, e no art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e nas Cláusulas Onze e Treze do Contrato nº 28/2020. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº XXXX (evento SEI nº 
XXXXXX), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação de 
vontade da Contratada sob evento SEI nº 1161141. 
  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a 
fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

            
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente 
 
 
 
Pela Empresa:    

Ademir Batista da Silva Júnior  
Representante da empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta ajustada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 28/09/2022, às 15:38, 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
1162171 e o código CRC 9CF6A66D.

0009015-20.2022.6.02.8000 1162171v1
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PROCESSO : 0009015-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 28/2020. CLARO S.A.

 

Parecer nº 1527 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da
minuta (1162170) do primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
28/2020, celebrado com a Empresa CLARO S.A., inscrita no
CNPJ sob o n° 40.432.544/0001-47, cujo objeto é a
prestação  a prestação de serviço móvel pessoal (SMP) e
internet móvel com pacote de dados de 10GB, nas
modalidades local e longa distância nacional (LDN), com o
fornecimento de chips (SIMcards) e aparelhos celulares, em
comodato.

 
O termo aditivo tem como objeto:

a) a prorrogação da vigência do Contrato
nº 28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses;
b) o reajuste dos valores contratados na
ordem de 11,48% (onze inteiros e
quarenta e oito centésimos por cento),
com base na variação do IST – Índice de
Serviços de Telecomunicações acumulado
no período de agosto de 2021 a julho de
2022, de acordo com a tabela constante
no termo.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O Contrato n° 28/2020 foi lavrado em 19 de

novembro de 2020, com vigência de 24 (vinte e quatro) meses,
estando, assim, plenamente vigente.

 
A AGC 1147878 iniciou a implementação das

medidas para a instrumentalização do termo aditivo.
 
Após negociações recomendadas por esta AJ-DG

(1156006), a empresa apresentou proposta (1161141) com o
reajuste no valor percentual de 
quarenta e oito centésimos por cento).

 
A SPPAC analisou a contratação para o novo índice

no evento SEI n° 1157265, apresentando projeção contratual
conforme os cálculos na tabela, resultando no total a ser
acrescido de R$ 52.156,80 (cinquenta e dois mil cento e
cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

 
Consta reserva de crédito feita pela SGO no valor

suficiente para o presente exercício em 1153393.
 
No evento SEI 1147877, consta a lista de

Parecer 1527 (1163164)         SEI 0009015-20.2022.6.02.8000 / pg. 123



verificação exigida no Anexo XV da Portaria Presidência nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU (alteração nos contratos
administrativos), que regulamentou a obrigatoriedade do uso
de listas de verificação dos procedimentos de contratações de
bens e serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 
3. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO

CONTÍNUO
 
Impende assinalar, inicialmente, que a

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

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

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

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza
contínua não se faz a partir do exame
propriamente da atividade desenvolvida
pelos particulares, como a execução
contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da
necessidade pública a ser satisfeita. Ou
seja, o dispositivo abrange os serviços
destinados a atender necessidades
púbicas permanentes, cujo atendimento
não exaure prestação semelhante no
futuro. Estão abrangidos não apenas os
serviços essenciais, mas também
compreendidas necessidades públicas
permanentes relacionadas com atividades
que não são indispensáveis. O que é
fundamental é a necessidade pública
permanente e contínua a ser satisfeita
através de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à
Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:
Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493.

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços objeto dos
autos são executados de forma contínua, sendo que a
necessidade da Administração não se exaure com a prestação
num determinado momento, já que necessita dos serviços
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prestados a contento, permanentemente.
 
Dessa forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços citados como de natureza
contínua, passíveis de previsão de prorrogação contratual,
nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que
aferida a vantajosidade para a Administração. No
evento (1150672), a SEIC constata a vantajosidade.

 
4. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO
 
Quanto ao conteúdo da minuta (1162170), vê-se

que guarda consonância com as regras dispostas no art. 55 da
Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto da prorrogação (cláusula primeira), os
valores decorrentes da prorrogação (cláusula segunda), a
dotação orçamentária que cobrirá as despesas (cláusula
terceira), o fundamento jurídico da prorrogação (cláusula
quarta), a vinculação do termo aditivo ao ato de autorização
da autoridade competente e à manifestação de vontade da
contratada (cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta), as
incorporações (cláusula sétima). 

 
5. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta (1162170) do primeiro
termo aditivo ao Contrato n° 28/2020, celebrado com a
Empresa CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
40.432.544/0001-47, cujo objeto é a prestação  a prestação
de serviço móvel pessoal (SMP) e internet móvel com pacote
de dados de 10GB, nas modalidades local e longa distância
nacional (LDN), com o fornecimento de chips (SIMcards) e
aparelhos celulares, em comodato.

 
O termo aditivo tem como objeto:

a) a prorrogação da vigência do Contrato
nº 28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses;
b) o reajuste dos valores contratados na
ordem de 11,48% (onze inteiros e
quarenta e oito centésimos por cento),
com base na variação do IST – Índice de
Serviços de Telecomunicações acumulado
no período de agosto de 2021 a julho de
2022, de acordo com a tabela constante
no termo, tendo valor total para o aditivo
de R$ 52.156,80 (cinquenta e dois mil
cento e cinquenta e seis reais e oitenta
centavos)
 

À consideração superior do Sr. Diretor Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
29/09/2022, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/09/2022, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163164 e o código CRC 70117D51.
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida o presente procedimento de análise da

minuta (1162170) do primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
28/2020, celebrado com a Empresa CLARO S.A., inscrita no
CNPJ sob o n° 40.432.544/0001-47, cujo objeto é a prestação
de serviço móvel pessoal (SMP) e internet móvel com pacote
de dados de 10GB, nas modalidades local e longa distância
nacional (LDN), com o fornecimento de chips (SIMcards) e
aparelhos celulares, em comodato.

A minuta citada tem como objeto: 
a) a prorrogação da vigência do Contrato
nº 28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses;
b) o reajuste dos valores contratados na
ordem de 11,48% (onze inteiros e
quarenta e oito centésimos por cento),
com base na variação do IST – Índice de
Serviços de Telecomunicações acumulado
no período de agosto de 2021 a julho de
2022, de acordo com a tabela constante
no termo.

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, manifestou-se por conduto
do Parecer nº 1527/2022 (1163164), recomendando
o saneamento instrutório voltado a corrigir o percentual de
reajuste tendo como limite apenas os últimos doze meses de
contrato. 

Após os ajustes solicitados, a AJ-DG emitiu o
Parecer 1527 (1163164), por meio do qual aprovou, em face
de sua regularidade jurídica,  a minuta (1162170) do primeiro
termo aditivo ao Contrato n° 28/2020, celebrado com a
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Empresa CLARO S.A., inscrita no CNPJ sob o
n° 40.432.544/0001-47, cujo objeto é a prestação  a prestação
de serviço móvel pessoal (SMP) e internet móvel com pacote
de dados de 10GB, nas modalidades local e longa distância
nacional (LDN), com o fornecimento de chips (SIMcards) e
aparelhos celulares, em comodato.

Assim, ante o exposto e tudo o mais que dos autos
consta, torno os autos conclusos à superior consideração de
Vossa Excelência para a necessária e competente deliberação,
com a recomendação de que seja autorizado o aditamento do
termo contratual em epígrafe, forte nas razões do
pronunciamento técnico-jurídico da AJ-DG.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/09/2022, às 14:01, 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
1164010 e o código CRC 68D081D1.
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PROCESSO : 0009015-20.2022.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : Autorização. Celebração. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020.

 

Decisão nº 4271 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 1164010.

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do
Parecer nº 1527/2022 (1163164), que ratifica, ante a sua plena
regularidade, a minuta do aditamento em tela, AUTORIZO, com
fulcro no art. 57, inciso II, e no art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, de
21/06/1993 e alterações e nas Cláusulas Onze e Treze do
Contrato em tela, a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 28/2020, celebrado com a Empresa CLARO S.A., inscrita
no CNPJ sob o n° 40.432.544/0001-47, cujo objeto é a prestação
de serviço móvel pessoal (SMP) e internet móvel com pacote de
dados de 10GB, nas modalidades local e longa distância nacional
(LDN), com o fornecimento de chips (SIMcards) e aparelhos
celulares, em comodato, nas condições e especificações descritas no
edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos, representando
a alteração pretendida:

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº
28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses;
b) o reajuste dos valores contratados na ordem
de 11,48% (onze inteiros e quarenta e oito
centésimos por cento), com base na variação
do IST – Índice de Serviços de
Telecomunicações acumulado no período de
agosto de 2021 a julho de 2022, de acordo com
a tabela constante no termo, tendo valor total
para o aditivo de R$ 52.156,80 (cinquenta e
dois mil cento e cinquenta e seis reais e
oitenta centavos).

 
Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -

SLC para a consolidação do ato minutado (1162170), ciência à
empresa contratada e demais medidas de estilo.

Por fim, à Secretaria de Administração, para os atos de
gestão contratual.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/09/2022, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164333 e o código CRC F9D0977F.
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2022.
À SLC, para juntar aos autos o termo contratual

assinado e à COFIN, para emissão da correspondente nota de
empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2022, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164912 e o código CRC A81AE399.

0009015-20.2022.6.02.8000 1164912v1
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PODER JUDICIÁRIO 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 
 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
28/2020, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0009015-
20.2022.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa CLARO S.A. 

 
      Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa CLARO S.A, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º 40.432.544/0001-47, situada na Rua Henri Dunant, Nº 780 - Torre A e Torre B – Santo Amaro - 
São Paulo/SP, CEP: 04.709-110, Fone: (81) 2121-3062, 99171-2112 e 99171-2110 , e-mail: 
ademir.sjunior@embratel.com.br,  geraldo.vilar@embratel.com.br, neste ato representada por Ademir 
Batista da Silva Júnior, gerente executivo, portador da Carteira de Identidade sob n.º 4.939.993 SSP/PE, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.013.834-01 e por Geraldo José Vasconcelos Vilar, Gerente Regional de 
Vendas, portador da Carteira de Identidade sob n.º 389.367 – Ministério da Marinha, inscrito no CPF/MF 
sob n° 594.753.154-20, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses; 
 

b) o reajuste dos valores contratados na ordem de 11,48% (onze inteiros e quarenta e oito 
centésimos por cento), com base  na variação do IST – Índice de Serviços de 
Telecomunicações acumulado no período de agosto de 2021 a julho de 2022, conforme 
decomposto na tabela abaixo: 

 
  

CONTRATO N.º 28/2020 
  

  
Especificações 

  
CONTRATO ATUAL 

  
CONTRATO COM REAJUSTE   

Item Descrição básica Qde Valor unitário Valor mensal 
Valor total  
 (24 meses) 

   IST 
Acumulado  
 De agost/21 

a jul/22 

Valor 
unitário 

Valor 
mensal 

  Valor 
total (24 
meses) 

1 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para ATALAIA, 

PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, 

CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO E ARAPIRACA 

7  R$       81,23 
 R$      
568,61 

 R$13.646,6
4 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

633,85 
 R$  

15.212,40 

2 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 

DEODORO E SÃO LUIS DO 
QUITUNDE 

8  R$       81,23 
 R$      
649,84 

 R$15.596,1
6 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

724,40 
 R$  

17.385,60 
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3 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para PALMEIRA 

DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO 

JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 

VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI E 

CAMPO ALEGRE 

9  R$       81,23 
 R$      
731,07 

 R$17.545,6
8 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

814,95 
 R$  

19.558,80 

  
TOTAL 

  
R$   1.949,52 

  
R$ 

46.788,48 
  

  
R$ 

2.173,20 

  
R$ 

52.156,80 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Haverá a renovação dos aparelhos celulares cedidos em comodato, sendo 
sugerido pela contratada o modelo Motorola Moto E40, 64 GB, a depender da disponibilidade em 
estoque no momento da assinatura deste termo aditivo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 

O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 52.156,80 (cinquenta e dois mil, cento e 
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), que corresponde ao valor da contratação da nova 
vigência. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal para os serviços, após o reajuste efetuado por este aditivo, é 
de R$ 2.173,20 (dois mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES 
n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas pelos 
recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, e no art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e nas Cláusulas Onze e Treze do Contrato nº 28/2020. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº 4271/2022 (evento 
SEI nº 1164333), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação 
de vontade da Contratada sob evento SEI nº 1161141. 
  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
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  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a 
fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

            
Maceió, 04 de outubro de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL  

 
 
 
Pela Empresa:    

 
 
 

Ademir Batista da Silva Júnior  
Representante da empresa 

 
 
 
 
 

Geraldo José Vasconcelos Vilar 
Representante da empresa 
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E-mail - 1166928

Data de Envio: 
  04/10/2022 17:01:16

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

Para:
    ademir.sjunior@embratel.com.br

Assunto: 
  Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 - TRE/AL e CLARO S.A. - para assinatura. 

Mensagem: 
  
Prezados, 

Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se do 1º
Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 (Processo SEI n.º 0007894-54.2022.6.02.8000), para imprimi-lo em
02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Caso possuam TOKEN, assinar o documento preferencialmente de forma eletrônica e devolver para o e-
mail: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves
Estagiária da Seção de Licitações e Contratos do TRE-AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Termo_Aditivo_1166919_Primeiro_Termo_Aditivo_ao_Contrato_28_2020___prorrogacao__Claro____SEI_0009015_20.2022___RETIFICACAO.pdf
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
28/2020, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0009015-
20.2022.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa CLARO S.A. 

 
      Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa CLARO S.A, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º 40.432.544/0001-47, situada na Rua Henri Dunant, Nº 780 - Torre A e Torre B – Santo Amaro - 
São Paulo/SP, CEP: 04.709-110, Fone: (81) 2121-3062, 99171-2112 e 99171-2110 , e-mail: 
ademir.sjunior@embratel.com.br,  geraldo.vilar@embratel.com.br, neste ato representada por Ademir 
Batista da Silva Júnior, gerente executivo, portador da Carteira de Identidade sob n.º 4.939.993 SSP/PE, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.013.834-01 e por Geraldo José Vasconcelos Vilar, Gerente Regional de 
Vendas, portador da Carteira de Identidade sob n.º 389.367 – Ministério da Marinha, inscrito no CPF/MF 
sob n° 594.753.154-20, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses; 
 

b) o reajuste dos valores contratados na ordem de 11,48% (onze inteiros e quarenta e oito 
centésimos por cento), com base  na variação do IST – Índice de Serviços de 
Telecomunicações acumulado no período de agosto de 2021 a julho de 2022, conforme 
decomposto na tabela abaixo: 

 
  

CONTRATO N.º 28/2020 
  

  
Especificações 

  
CONTRATO ATUAL 

  
CONTRATO COM REAJUSTE   

Item Descrição básica Qde Valor unitário Valor mensal 
Valor total  
 (24 meses) 

   IST 
Acumulado  
 De agost/21 

a jul/22 

Valor 
unitário 

Valor 
mensal 

  Valor 
total (24 
meses) 

1 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para ATALAIA, 

PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, 

CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO E ARAPIRACA 

7  R$       81,23 
 R$      
568,61 

 R$13.646,6
4 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

633,85 
 R$  

15.212,40 

2 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 

DEODORO E SÃO LUIS DO 
QUITUNDE 

8  R$       81,23 
 R$      
649,84 

 R$15.596,1
6 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

724,40 
 R$  

17.385,60 
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3 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para PALMEIRA 

DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO 

JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 

VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI E 

CAMPO ALEGRE 

9  R$       81,23 
 R$      
731,07 

 R$17.545,6
8 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

814,95 
 R$  

19.558,80 

  
TOTAL 

  
R$   1.949,52 

  
R$ 

46.788,48 
  

  
R$ 

2.173,20 

  
R$ 

52.156,80 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Haverá a renovação dos aparelhos celulares cedidos em comodato, sendo 
sugerido pela contratada o modelo Motorola Moto E40, 64 GB, a depender da disponibilidade em 
estoque no momento da assinatura deste termo aditivo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 

O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 52.156,80 (cinquenta e dois mil, cento e 
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), que corresponde ao valor da contratação da nova 
vigência. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal para os serviços, após o reajuste efetuado por este aditivo, é 
de R$ 2.173,20 (dois mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES 
n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas pelos 
recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, e no art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e nas Cláusulas Onze e Treze do Contrato nº 28/2020. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº 4271/2022 (evento 
SEI nº 1164333), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação 
de vontade da Contratada sob evento SEI nº 1161141. 
  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
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  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a 
fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

            
Maceió, 04 de outubro de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL  

 
 
 
Pela Empresa:    

 
 
 

Ademir Batista da Silva Júnior  
Representante da empresa 

 
 
 
 
 

Geraldo José Vasconcelos Vilar 
Representante da empresa 
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E-mail - 1167888

Data de Envio: 
  05/10/2022 14:29:37

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

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    ivanapeixoto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  1º Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 - para assinatura eletrônica do presidente. 

Mensagem: 
  
Prezados Colegas,

Encaminho, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
28/2020 (Processo SEI nº 0009015-20.2022.6.02.8000).

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves
Estagiária da SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Termo_Aditivo_1167880_1__Termo_Aditivo_ao_Contrato_28_2020___assinado_pela_empresa..pdf
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 28/2020 
Processo nº 0009015-20.2022.6.02.8000 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
28/2020, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0009015-
20.2022.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa CLARO S.A. 

 
      Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa CLARO S.A, inscrita no CNPJ/MF 
sob n.º 40.432.544/0001-47, situada na Rua Henri Dunant, Nº 780 - Torre A e Torre B – Santo Amaro - 
São Paulo/SP, CEP: 04.709-110, Fone: (81) 2121-3062, 99171-2112 e 99171-2110 , e-mail: 
ademir.sjunior@embratel.com.br,  geraldo.vilar@embratel.com.br, neste ato representada por Ademir 
Batista da Silva Júnior, gerente executivo, portador da Carteira de Identidade sob n.º 4.939.993 SSP/PE, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.013.834-01 e por Geraldo José Vasconcelos Vilar, Gerente Regional de 
Vendas, portador da Carteira de Identidade sob n.º 389.367 – Ministério da Marinha, inscrito no CPF/MF 
sob n° 594.753.154-20, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 28/2020 por 24 (vinte e quatro) meses; 
 

b) o reajuste dos valores contratados na ordem de 11,48% (onze inteiros e quarenta e oito 
centésimos por cento), com base  na variação do IST – Índice de Serviços de 
Telecomunicações acumulado no período de agosto de 2021 a julho de 2022, conforme 
decomposto na tabela abaixo: 

 
  

CONTRATO N.º 28/2020 
  

  
Especificações 

  
CONTRATO ATUAL 

  
CONTRATO COM REAJUSTE   

Item Descrição básica Qde Valor unitário Valor mensal 
Valor total  
 (24 meses) 

   IST 
Acumulado  
 De agost/21 

a jul/22 

Valor 
unitário 

Valor 
mensal 

  Valor 
total (24 
meses) 

1 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para ATALAIA, 

PENEDO, UNIÃO DOS 
PALMARES, 

CACIMBINHAS, SÃO 
SEBASTIÃO E ARAPIRACA 

7  R$       81,23 
 R$      
568,61 

 R$13.646,6
4 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

633,85 
 R$  

15.212,40 

2 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para MACEIÓ, 
RIO LARGO, MARECHAL 

DEODORO E SÃO LUIS DO 
QUITUNDE 

8  R$       81,23 
 R$      
649,84 

 R$15.596,1
6 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

724,40 
 R$  

17.385,60 
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3 

Pacote de voz e dados, 
conforme especificado no 
contrato, para PALMEIRA 

DOS ÍNDIOS, PÃO DE 
AÇÚCAR, MARAGOGI, SÃO 

JOSÉ DA LAJE, COLÔNIA 
LEOPOLDINA, TEOTÔNIO 

VILELA, GIRAU DO 
PONCIANO, IGACI E 

CAMPO ALEGRE 

9  R$       81,23 
 R$      
731,07 

 R$17.545,6
8 

11,48%  R$ 90,55 
 R$    

814,95 
 R$  

19.558,80 

  
TOTAL 

  
R$   1.949,52 

  
R$ 

46.788,48 
  

  
R$ 

2.173,20 

  
R$ 

52.156,80 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Haverá a renovação dos aparelhos celulares cedidos em comodato, sendo 
sugerido pela contratada o modelo Motorola Moto E40, 64 GB, a depender da disponibilidade em 
estoque no momento da assinatura deste termo aditivo. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
 

O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 52.156,80 (cinquenta e dois mil, cento e 
cinquenta e seis reais e oitenta centavos), que corresponde ao valor da contratação da nova 
vigência. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor mensal para os serviços, após o reajuste efetuado por este aditivo, é 
de R$ 2.173,20 (dois mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES 
n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão suportadas pelos 
recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA- DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, e no art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e nas Cláusulas Onze e Treze do Contrato nº 28/2020. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº 4271/2022 (evento 
SEI nº 1164333), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à manifestação 
de vontade da Contratada sob evento SEI nº 1161141. 
  
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
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  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo a 
fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 
 

            
Maceió, 04 de outubro de 2022. 

 
 
Pelo TRE/AL: 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE-AL  

 
 
 
Pela Empresa:    

 
 
 

Ademir Batista da Silva Júnior  
Representante da empresa 

 
 
 
 
 

Geraldo José Vasconcelos Vilar 
Representante da empresa 

ADEMIR BATISTA DA 
SILVA 
JUNIOR:02001383401

Assinado de forma digital por 
ADEMIR BATISTA DA SILVA 
JUNIOR:02001383401 
Dados: 2022.10.04 17:16:01 
-03'00'

Geraldo Vilar
Assinado de forma digital 
por Geraldo Vilar 
Dados: 2022.10.04 17:19:33 
-03'00'
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