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PROP- 06-03/2022 

PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS    

Objeto: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE 
SONORIZAÇÃO PERTENCENTE AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E 
DE GRAVAÇÃO DE SOM E IMAGEM E SUA TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE PRINCIPALMENTE 
PARA AS SESSÕES DO PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA 

 

Prezado Cliente, 

  

A HSP trabalha na prestação de serviços nas áreas de engenharia, elétrica 
Informática, telecomunicações, sonorização e vídeo streaming oferecendo soluções 
inovadoras com custos equivalentes, baseada em tecnologia de ponta, qualidade na 
prestação do serviço e alto grau de disponibilidade. 

 

Proposta formatada para prestação de forma não contínua, de serviços de 
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via 
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada. nos 
seguintes termos: 

 

 

DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
SEMANAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

MENSAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA TOTAL 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

SESSÃO PLENÁRIA OU 
EVENTO 

2 10 30 R$1000,00 R$30.000,00 

      

 

 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS (De responsabilidade do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas). 

 
a) 01 Mesa de som 8 de canais; 
b) 01 Mesa de som de 24 canais; 
c) 02 equalizadores de 2 canais, 
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão; 
e) 02 receptores PGX4; 
f) 06 Caixas de som; 
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g) 14 microfones de mesa (dinâmico); 
h) dentre outros. 

  

IV.2 - Os serviços a serem prestados são: 

  

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de 
uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação 
das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança das pessoas; 

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 

  

V - TRANSMISSÃO POR PLATAFORMA  DE VÍDEOS YOUTUBE 

  

Gravação de som e imagem das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um 
sistema próprio de videotransmissão via internet, utilizando no mínimo: 

  

V.1 - PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA:  

  

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, ou com 
qualidade superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das 
sessões plenárias , 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, cartões de gravação e 
baterias; 

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 
caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de 
caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 
semanalmente à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, 
caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de 
encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o 
arquivo no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e 
em pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão 
plenária. 
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e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos equipamentos é de 
responsabilidade do TRE/AL. 

f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia. 

  

V.2 - PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO: 

  

a) Disponibilização do técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas após a 
solicitação do TRE/AL, para revisão, testes e ajustes no sistema de sonorização Plenário 
ou outros espaços. 

b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do TRE/AL, bem como sua 
manutenção. 

c) Elaboração de relatório de uso, descrevendo duração do evento, equipamentos 
utilizados, ajustes necessários, solicitação de manutenção corretiva ou preventiva bem 
como ocorrências da operação do sistema. 

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos mesmos, o 
fornecedor será responsável pela manutenção. 

  

VI – DA GARANTIA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  

A empresa contratada deve implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a 
segurança e a fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura, edição, 
armazenamento, transmissão, gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais. 

  

VII – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

  

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 
semanalmente à Assessoria de Comunicação Social do TRE/AL, com o conteúdo na 
íntegra, caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de 
encerramento; 

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-
de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no 
Plenário; 

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da 
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo 
com este Termo de Referência; 

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência devendo ser corrigidos/refeitos 
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades; 
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e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente executados 
no Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio 
da OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090). 

  

VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de 
Referência; 

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se refiram 
à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua 
natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de 
informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis, sem prejuízo das 
sanções nas esferas penal e civil; 

c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com a qualificação 
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada; 

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados nas 
dependências do contratante; 

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus empregados em 
serviço, cuja atuação, permanência ou comportamento forem julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse; 

f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, tributárias, administrativas e 
civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações em caso de 
acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente 
contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da contratante, 
isentando a contratante de qualquer responsabilidade; 

g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações 
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993; 

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços; 

i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e 
prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus empregados 
ou prepostos; 

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues para 
veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções; 

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, 
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; 

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de apropriados 
durante a execução dos serviços; 
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m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades ou transtornos que 
possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos equipamentos; 

n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços, 
incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente materiais 
de qualidade; 

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima de 01 
(uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo contratante; 

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre outros 
relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele 
em quaisquer oportunidades que julgar pertinentes; 

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização 
expressa do TRE/AL. 

  

IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, 
devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à 
contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar 
normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de 
Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 

  

X - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE 

  

a) A contratada deverá, na execução dos serviços, priorizar a contratação de mão de obra 
local e aquisição de equipamentos de empresas locais ou nacionais, quando for o caso, 
observando, no segundo caso, a influência direta entre qualidade do serviço e qualidade 
do equipamento; 

b) Somente poderão ser utilizados na execução dos serviços bens de informática e/ou 
automação que possuam a certificação de que trata a Portaria INMETRO nº 170, de 2012 
ou que possuam comprovada segurança, compatibilidade eletromagnética e eficiência 
energética equivalente; 

c) Não são permitidas, à contratada, formas inadequadas de destinação final das pilhas e 
baterias usadas originárias da contratação, nos termos do artigo 22 da Resolução 
CONAMA n° 401, de 04/11/2008, tais como: 
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c1) lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em aterro não 
licenciado;  

c2) queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não licenciados; 

c3) lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços 
ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas pluviais, esgotos, ou 
redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas à 
inundação.” 

  

XI – DO PAGAMENTO 

  

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, 
em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente 
atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa 
da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o 
valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

  

XII – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

  

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, emitida pela Receita Federal; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, 
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: 
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do licitante; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal Superior do 
Trabalho. 

  

XIII – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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a) certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, a menos de 60 (sessenta) dias da data prevista para 
abertura da licitação.  

a1) documentação deverá: 

a1.1) Estar em nome da proponente; 

a1.2) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos 
casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de expedição do respectivo documento, exceto a Certidão a Certidão 
Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com 
prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº 
6.106/2007; 

a1.3) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido 
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais. 

b) Declaração, em papel timbrado, firmada por representante(s) legal da empresa, de que 
não emprega nem empregará 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 este Tribunal Regional 
Eleitoral, na forma do art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a redação dada pela 
Resolução nº 09, de 06 de dezembro de 2005, e/ou artigo 4º da Resolução 156/2012, 
ambas do Conselho Nacional de Justiça. 

  

XIV – DO REAJUSTE 

  

O reajuste do valor mensal do contrato será anual, obtido da variação do IPCA-E ocorrida 
durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado 
este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores praticados no 
mercado. 

  

XV – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

  

A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados 
na SAPEV, no caso das gravações das sessões, e da ACS, no caso das transmissões via 
plataforma YOUTUBE, sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da SEGEC. 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da SEGEC  deverão ser 
solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em 
tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

XVI – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
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O prazo de vigência do contrato será de 03  (três) meses, contados da data da sua 
assinatura, prorrogável nos termos da lei. 

A renovação do termo contratual respectivo deverá ser sempre precedida de pesquisa 
para verificar se as condições oferecidas pelo licitante contratado continuam vantajosas 
para a Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

  

XVII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

  

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), 
em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 
8.666/93; 

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o 
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início 
do cumprimento das obrigações contratuais; 

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais; 

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa; 

e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

  

XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
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a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como 
transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com o objeto da licitação; 

d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias; 

e) O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o Contrato. 

  

  

Formas de pagamento:......A combinar  

Validade da Proposta:......... 15 dias 

 

Maceió/AL, 24 de março de 2022 

 

           

Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 

(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO

 

Contratação emergencial, pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogável
nos termos da lei, de empresa especializada para prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube,
principalmente, para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça
Especializada.

 

II – JUSTIFICATIVA

 

Contratação para continuidade da prestação de serviço
remanescente, em face da desistência na execução do Contrato n.º
05/2022, firmado entre este Tribunal Regional Eleitoral e a empresa
Thamyres Grinys de Moura Barbosa, em face da necessidade da
prestação de serviços que abrangem as necessidades públicas
permanentes, sendo, portanto, imprescindíveis para atender as
demandas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, referentes à
gravação das sessões plenárias desta Corte Eleitoral, conforme
previsto no art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as
condições para a realização das atividades administrativas
institucionais internas.
Necessidade de transmissão das sessões plenárias pela Web, em
tempo real e continuidade de sua veiculação através do Portal do
TRE/AL.
Inexistência, na estrutura funcional do Tribunal Regional Eleitoral,
de ferramentas e profissionais específicos para suprir e/ou atender às
necessidades especificadas neste termo, de videogravação e
transmissão de conteúdos e eventos.

 

III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS QUANTIDADE ESTIMADA
SEMANAL

QUANTIDADE ESTIMADA
MENSAL VALOR TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA OU
EVENTO 02 (NO MÍNIMO) 30 (NO MÁXIMO) A SER ESTIMADO

    
 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

Para fins de operação, deverá ser utilizado, no mínimo, os seguintes
equipamentos, de propriedade do Tribunal Regional Eleitoral:
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a) 01 Mesa de som 8 de canais;
b) 01 Mesa de som de 24 canais;
c) 02 equalizadores de 2 canais,
d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;
e) 02 receptores PGX4;
f) 06 Caixas de som;
g) 14 microfones de mesa (dinâmico);
h) dentre outros.

 
A empresa contratada, para fins de de gravação de som e imagem
das sessões e sua transmissão via Youtube, deverá utilizar um
sistema próprio de videotrasmissão via internet, utilizando no
mínimo:
 
PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS
INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA: 
a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em
FULL HD, ou com qualidade superior; no mínimo 01 tripé com
Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias , 01
jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;
b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos
insitucionais, com caracterização de vinheta de abertura e
encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com
nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em
pauta.
c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega semanalmente à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de
encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo,
devidamente nomeado o arquivo no formato NTSC/widescreen
720x480 SD.
d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar
instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário ou
auditório uma hora antes do início da sessão plenária.
e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos
equipamentos é de responsabilidade do TRE/AL.
f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia.
 
PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:
a) Disponibilização de técnico em som, com antecedência de 02
(duas) horas, após a solicitação do TRE/AL, ou, para as sessões
plenárias, de acordo com calendário apresentado pela gestão
contratual ou fiscalização do futuro contrato, para revisão, testes e
ajustes no sistema de sonorização no Plenário do TRE/AL ou outros
espaços.
b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do
TREAL, bem como sua manutenção.
c) O operador fará relatório de uso, descrevendo duração do evento,
equipamentos utilizados, ajustes necessários, solicitação de
manutenção corretiva ou preventiva bem como ocorrências da
operação do sistema.
d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau
uso dos mesmos, o fornecedor será responsável pela manutenção.
 
Deverá a futura contratada prestar, para efeito de cumprimento do
objeto, as seguintes tarefas:
a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente
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do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as
especificações de uso;
c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos
durante a gravação das sessões do pleno do TRE/AL e em outros
eventos;
d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a
qualidade do áudio;
e) Zelar pela segurança das pessoas;
f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos
equipamentos;
g) implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a segurança
e a fidedignidade de serviços prestados, envolvendo a captura,
edição, armazenamento, transmissão, gerenciamento e
disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

V – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE
RECEBIMENTO

a) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos
institucionais para entrega semanalmente à Assessoria de
Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, caracterizado
por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de
encerramento;
b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados,
testados e em pleno funcionamento no Plenário;
c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para
efeito de verificação da conformidade com especificações constantes
da proposta da CONTRATADA e de acordo com este Termo de
Referência;
d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência devendo ser corrigidos/refeitos imediatamente ás custas
da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;
e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato.
f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e
normalmente executados no Edifício-sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da OAM na
Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-
090).

VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos
neste Termo de Referência;
b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter
acesso, e que se refiram à Administração Pública, servidores,
advogados, partes ou qualquer outra que, pela sua natureza, não
devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá à análise e as ações
cabíveis, sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;
c) Disponibilizar quadro de profissionais técnicos especializados, com
a qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser
desempenhada;
d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente
identificados nas dependências do contratante;
e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos
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seus empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;
f) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas,
tributárias, administrativas e civis, previdenciárias e de seguro, bem
como providências e obrigações em caso de acidente de trabalho com
seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou
em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da
contratante, isentando a contratante de qualquer responsabilidade;
g) Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com
as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55,
da Lei nº 8.666/1993;
h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos
serviços;
i) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por
quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela
contratada, a terceiros, seus empregados ou prepostos;
j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem
entregues para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios,
defeitos ou incorreções;
k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do
local de trabalho;
l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os
equipamentos de apropriados durante a execução dos serviços;
m) Informar imediatamente à contratante quaisquer irregularidades
ou transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços
contratados ou aos equipamentos;
n) Fornecer os materiais e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços, incluindo as unidades de armazenamento dos
arquivos, empregando somente materiais de qualidade;
o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com
antecedência mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes,
mediante liberação do local pelo contratante;
p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio,
vinhetas, entre outros relativos ao serviço), será de exclusiva
propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em quaisquer
oportunidades que julgar pertinentes;
q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não
ser com autorização expressa do TRE/AL.
r) Disponibilizar, uma hora antes do início da sessão plenária ou
evento, toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos, devendo
estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário ou
espaço indicado pelo Tribunal;

 

VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de
todas as ocorrências, comunicando à contratada e, quando
necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;
b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada na execução dos serviços;
c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que
possa desempenhar normalmente os serviços;
d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o
objeto deste Termo de Referência;
e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o
contrato.
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VIII – DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado, mensalmente, por meio de ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, contado
do recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelos
Fiscais de Contrato quanto a sua execução;
b) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas;
c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;
d) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados
pela legislação tributária;
e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme
modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula
acima.

 

IX – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

 a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão
Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida
pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pelo TST –
Tribunal Superior do Trabalho.

 

 

 

X– DO REAJUSTE

a) Os preços serão fixos, no decorrer da contratação pretendida,
exceto na ocorrência de variação, devidamente justificada, que exija
a implementação legal do reequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.

 

XI – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

a) A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada
por servidores lotados na Coordenadoria de Acompanhamento e
Registros Plenários e Assessoria de Comunicação, sendo a gestão dos
serviços realizada por intermédio da Seção de Gestão de Contratos.
 

XII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

 

a) O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período,
nos termos da lei, , com fundamento no art. 24, IV, da Lei 8.666/96,
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resguardada a vantajosidade para a Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 

XIII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

a) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que
podem ser aplicadas cumulativamente:
a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;
a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15%
(quinze por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no
cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;
a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
a4) suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;
b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente,
o atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das
obrigações contratuais;
c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;
d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
e) As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
 
XIV – DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e
custos, como transporte, tributos de qualquer natureza e todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o objeto da licitação;
d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser
inferior a 60 (sessenta) dias;
e) O contrato poderá ser rescindido, ANTES DO DECURSO DE SUA
PREVISÃO, a critério da Administração, em face da nova
contratação, seja de licitante remanescente do certame realizado,
seja por ocasião de realização de novo certame para contratação do
objeto em tela, bem como por razões de interesse público de alta
relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela
máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o Contrato.
 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Chefe de
Seção, em 24/03/2022, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033768 e o código CRC 5C7F11AD.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.754.292/0001-74 DUNS®: 940354230
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
Nome Fantasia: HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 31/07/2022
FGTS 05/04/2022
Trabalhista Validade: 27/05/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/02/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 02/03/2020 (*)

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: 24/03/2022 16:17 de
CPF: 777.207.844-72      Nome: TONY WARREN GOMES DE SA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Anexo CERTIDÃO SICAF (1033953)         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 17

http://www.tst.jus.br/certidao


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

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Trata-se a presente de proposição de contratação,

com amparo no Art. 24. IV, da Lei n.º 8.666/93, para prestação
de serviços de monitoramente do sistema de sonorização
pertenencente a este Tribunal, gravação de som e imagem e
sua transmissão via Youtube, principalmente para as sessões
plenárias desta Corte Eleitoral, em face da desistência da
continuidade da execução prescrita no Contrato n.º 05/2022,
nos termos da declaração da empresa Thamyres Grinys de
Moura Barbosa, acostada no evento SEI 1032944, instruído
no Procedimento SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.

Conforme registrado no processo eletrônico acima
gizado, esta unidade, no encargo da execução contratual, à
vista da manifestação da empresa, encaminhou para
deliberação a sugestão de rescisão contratual, salientando
que a prestadora, enquanto manteve a contratação, prestou o
serviço de forma insatisfatória, cometendo diversas faltas
contratuais, especificadas nos acervos verbais oriundos das
fiscais do contrato.

Referida prestação foi objeto de certame licitatório,
promovido por meio do Pregão Eletrônico n.º 02/2022,
adjudicado à empresa citada nesta instrução, classificada com
a segunda melhor proposta.

Importa salientar, para fundamentar a proposição
de contratação emergencial, a indiscutível necessidade de
continuidade de execução dos serviços com execução
interrompida, posto que a suspensão importaria no
descumprimento de requisito estabelecido por regulação
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interna, conforme previsto no Art. 13, VII, da Portaria n.º
723/06, uma vez que há agendamento de sessões plenárias
desta Corte Eleitoral para as datas de 28 e 30 de março, bem
como, no decorrer do mês de abril, não havendo, portanto, em
nosso pensamento, tempo hábil para impulsionar os atos
necessários ao cumprimento do prescrito no Art. 24, XI, da
Lei n.º 8.666/93, objetivando, caso seja o pensamento da
autoridade competente, convocar os licitantes remanescentes,
na estrita ordem de classificação, para assumirem o objeto do
contrato, nas mesmas condições da empresa adjudicada.

Ante o externado, evoluo o presente a Vossa
Senhoria, para a devida apreciação, ressaltando, por
oportuno, a juntada de proposta da empresa HSP Tecnologia e
Engenharia, consignada no evento SEI 1033763, destacando
que se trata de empresa com notória capacidade para
realização do objeto, presente, ainda, consulta prévia da
regularidade da empresa proponente, conforme certidão
SICAF de evento 1033953, gizando a impossibilidade de
apuração da regularidade com o fisco municipal, em função
da inoperância de sua plataforma de consulta.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Chefe de
Seção, em 24/03/2022, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1033954 e o código CRC 3CB6F0AE.

0002563-91.2022.6.02.8000 1033954v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
R.H
À SEIC/COMAP para concluir a instrução

processual quanto à proposição de contratação da empresa
ALISSON HONORIO PEREIRA DOS ANTOS (HSP
TECNOLOGIA E ENGENHARIA), inscrita no CNPJ sob o nº
11.754.292/0001-74, com fundamento no art. 24,  IV, da Lei
Nº 8.666/93, nos termos do Despacho SEGEC 1033954.

Assim sendo, solicito a juntada de certidões e
demais documentos, visando à consecução do objeto, com a
apresentação de relatório da instrução, inclusive no que
respeita à justificativa de preços, servindo de parâmetro da
contratação noticiada.

Em paralelo, remeto os autos à: a) COFIN para
reserva de crédito; e, b) SLC para lavratura da minuta de
contrato e demais procedimentos junto à AJ-DG.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2022, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034180 e o código CRC D2D6C2F4.

0002563-91.2022.6.02.8000 1034180v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1034180).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/03/2022, às 19:52, 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
1034190 e o código CRC BC45368E.

0002563-91.2022.6.02.8000 1034190v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/03/2022 11:13
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 95

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 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

25/03/2022 0002563-91.2022.6.02 - 30.000,00

Código Nome

11.754.292/0001-74 ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

Favorecido

Endereço

DAYSE TALBERG MITCHELL 175 TABULEIRO DO MARTIN

CEP

57081-300

Município

MACEIO AL

UF Telefone

Descrição

Reserva de crédito para contratação excepcional por 3 meses de prestação de serviços de operação e monitoramento
do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e
sua transmissão via Youtube, principalmente, para as Sessões do Pleno. Proc 0002563-91.2022.6.02 .

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

25/03/2022 Inclusão 30.000,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

25/03/2022 11:07:41
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho nº 95-2022; RO 0002563-91.2022.6.02

Observação:

- PI ADM APOIO ; ND 33903959; UGR 070273 (ASCOM TRE-AL);
PTRES GERAL E PLEITOS.

- CNPJ 11754292000174;
- Fonte de recursos: 2022NE000199 - desistência da contratada

anterior. proc 0006075-19.2021.6.02.8000.
- Há recursos de pleitos (remanejado; não original da proposta)

na NE 200

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/03/2022, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034233 e o código CRC A2ED782C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação emergencial, pelo prazo de 03

(três) meses, de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente, para as
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, nos termos do
Termo de Referência presente no evento 1033768.

A demanda é decorrente da desistência da continuidade
da execução prescrita no Contrato n.º 05/2022, nos termos da
declaração da empresa Thamyres Grinys de Moura Barbosa,
acostada no evento SEI 1032944, instruído no Procedimento
SEI 0006075-19.2021.6.02.8000, conforme anunciado pela gestão
contratual (1033954).

O Contrato nº 05/2022 tinha vigência de 12 (doze) meses,
com estimativa total para prestação do serviço, nos anos eleitorais,
em 125 (cento e vinte e cinco) sessões.

Consta dos autos proposta apresentada pela empresa
HSP Tecnologia e Engenharia, 1033763, com estimativa de prestação
de serviço para 30 (trinta) sessões, no valor total de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) e unitário, por sessão, de R$ 1.000,00 (um mil
reais), dentro do valor estimado em pesquisa de preço elaborada por
esta Unidade, presente no evento 0982285 (0006075-
19.2021.6.02.8000), correspondendo a uma redução de cerca de 17%
(dezessete por cento) do valor anteriormente ofertado na citada
pesquisa (0980318).

A situação de emergência resta demonstrada pela gestão
contratual ao citar a indiscutível necessidade de continuidade de
execução dos serviços com execução interrompida, posto que a
suspensão importaria no descumprimento de requisito estabelecido
por regulação interna, conforme previsto no Art. 13, VII, da Portaria
n.º 723/06, uma vez que há agendamento de sessões plenárias desta
Corte Eleitoral para as datas de 28 e 30 de março - Despacho SEGEC
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(1033954).
Desta forma, sugerimos, s.m.j, diante da emergência

anunciada pelo gestão contratual (Despacho SEGEC - 1033954),
anuída pelo Senhor Secretário de Administração (Despacho GSAD -
 1034180), condicionada à aprovação prévia pela autoridade
competente, a contratação direta por dispensa de licitação, nos
termos do Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, com a empresa ALISSON
HONORIO PEREIRA DOS SANTOS, inscrita no CNPJ nº
11.754.292/0001-74, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).

Foram juntados aos autos as seguintes documentações da
futura contratada: comprovação da regularidade fiscal e tributária,
consulta ao CADIN, SICAF, certidão consolidada do TCU e
declaração de inexistência de prática de nepotismo -
1033953, 1034486 e 1034398.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/03/2022, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034293 e o código CRC 5450092F.

0002563-91.2022.6.02.8000 1034293v1
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01941387470Usuário:

25/03/2022 09:13:10Data e hora da consulta:

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

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS Adimplente11754292
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 25/03/2022 08:37:51 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 
CNPJ: 11.754.292/0001-74 
 
 
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 complementar (1034398)         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 27

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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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0799512/22-25

Contribuinte
ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 
05875530499

CPF/CNPJ
11.754.292/0001-74

Endereço
RUA DAYSE TALBERG MITCHELL, 175  , BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS, MACEIO/AL - CEP: 57.081-300

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 25 de Março de 2022

Válida até: 23/06/2022

Código de autenticidade: C099617EE15C8CD1
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 

TERMOS DO ART. 2º, V, DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO 

DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016  

 

ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS ME, pessoa jurídica do direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 11.754.292/00001-74,  situada na  RUA DAYSE TALBERG 

MITCHELL 175C, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIÓ AL., representada por 

sócio-gerente,  ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 058.755.304-

99, Carteira de identidade nº 2002006047615, expedida pela SSP/AL, brasileiro(a), 

estado civil CASADO, residente domiciliado (a), RUA DEPUTADA SELMA 

BENDEIRA 242, BL 03 AP 205, ANTARES, MACEIÓ AL, vem DECLARAR, sob as 

penas da lei artigo 2º, V, da resolução do CNJ Nº 07/2005, com redação dada pela 

Resolução do CNJ Nº 229/2016, NÃO SER cônjuge, companheiro 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 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 efeitos legais, 

ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, 

administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, 

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 o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 
 
 
 
 
 
 

Maceió/AL, 25 de Março de 2022 

 

 

 
           

Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 
(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Contrato nº xx/2022

SEI nº 0002563-91.2022.6.02.8000

Contrato de prestação de serviços de
operação  e  monitoramento  do
sistema de sonorização,  que entre si
celebram a União, por intermédio do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, e a empresa  THAMYRES
GRINYS DE MOURA BARBOSA.

Pelo  presente  instrumento,  o  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,
Órgão  do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38,
doravante denominado CONTRATANTE, 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 neste Município, e a empresa  ALISSON HONÓRIO PEREIRA
DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, situada na Rua
Dayse Talberg Mitchell, nº 175C, Tabuleiro do Martins, CEP: 57081-300, Telefones:
(82) 3334-3788 / 99903-5453 / 98848-6684, e-mail: hsptelecom@gmail.com, neste
ato representada por Alisson  Honório  Pereira  dos  Santos,  brasileiro,  casado,
engenheiro  eletricista, portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  2002006047615
SSP/AL,  inscrito  no CPF sob o  nº  058.755.304-99, resolvem celebrar  o  presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  com fulcro  no  art.  24,  IV,  da   Lei  n°.
8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei
de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes
cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este  contrato  será  regido  pela  Lei  n.º   8.666,  de  21/06/1993,  ficando  os
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90
que sejam compatíveis com o regime de direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br  ,   seguindo o
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação emergencial, pelo prazo de
03 (três) meses, de empresa especializada para prestação de serviços de operação
e  monitoramento  do  sistema  de  sonorização  pertencente  ao  Tribunal  Regional
Eleitoral  de  Alagoas,  e  de  gravação  de  som  e  imagem  e  sua  transmissão  via
Youtube,  principalmente,  para  as  Sessões  do  Pleno  desta  Corte  de  Justiça
Especializada, de acordo com as especificações  descritas no Anexo I.

Contrato nº xx/2022 1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

O valor total  estimado para o presente contrato é de R$  30.000,00
(trinta mil reais),  conforme tabela abaixo:

Item Descrição Quantidade 
estimada 
total

Valor Unitário Valor  Total

1 Sessão 
Plenária ou 
evento

30 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada,
como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e
outras.

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O Tribunal Regional Eleitoral  de Alagoas, por ocasião do
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

PARÁGRAFO QUARTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 
0,0001644, assim apurado:I = (TX/100) I= (6/100)

I = 

Contrato nº xx/2022 2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0,0001644
365 365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços  será  acompanhada,  fiscalizada e  atestada por
servidores lotados na Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenários e
Assessoria  de  Comunicação,  sendo  a  gestão  dos  serviços  realizada por
intermédio da Seção de Gestão de Contratos. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO

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) .

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo
de Referência, Anexo I deste Contrato;

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se
refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra
que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis,
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;

c)  Disponibilizar  quadro  de  profissionais  técnicos  especializados,  com  a
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada;

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados
nas dependências do contratante;

e)  Substituir,  sempre  que  exigido  pela  fiscalização,  qualquer  um  dos  seus
empregados  em serviço,  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  forem
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à
disciplina ou ao interesse;

f) Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  tributárias,
administrativas  e  civis,  previdenciárias  e  de seguro,  bem como providências  e
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em
dependências  da  contratante,  isentando  a  contratante  de  qualquer
responsabilidade;
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g) Manter,  durante  toda  a  execução  contratual,  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  conforme  dispõe  o  inciso  XIII,  do  artigo  55,  da  Lei  nº
8.666/1993;

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços;

i) Assumir  inteira  responsabilidade  civil,  administrativa  e  penal  por  quaisquer
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros,
seus empregados ou prepostos;

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues
para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções;

k) Zelar  pela  guarda,  conservação,  manutenção  e  limpeza dos  equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

l) Zelar  pela  segurança  individual  e  coletiva,  utilizando  os  equipamentos  de
apropriados durante a execução dos serviços;

m) Informar  imediatamente  à  contratante  quaisquer  irregularidades  ou
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou
aos equipamentos;

n) Fornecer  os materiais  e equipamentos necessários  à perfeita execução dos
serviços,  incluindo  as  unidades  de  armazenamento  dos  arquivos,  empregando
somente materiais de qualidade;

o) Montar  os  equipamentos  para  realização  dos  serviços  com  antecedência
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do
local pelo contratante;

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre
outros relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá
fazer uso dele em quaisquer oportunidades que julgar pertinentes;

q) A contratada não poderá fazer  uso do conteúdo produzido,  a  não ser  com
autorização expressa do TRE/AL.

r)  Disponibilizar,  uma hora antes do início da sessão plenária ou evento,  toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos, devendo estar instalados, testados e
em pleno funcionamento no Plenário ou espaço indicado pelo Tribunal;

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor
pertencente  ao quadro  de  pessoal do  Tribunal Regional  Eleitoral durante  a
execução dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de
publicidade, vinculativa  ou  não,  acerca  do  contrato  firmado  com  o  Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  salvo se documentalmente autorizado pela
Administração.
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PARÁGRAFO  TERCEIRO - É  expressamente  proibida,  a  partir  da  assinatura  do
contrato, a contratação  de  empresa  que  tenham  em  seu  quadro  societário,
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no
exercício  de  funções  administrativas,  assim  como  de  servidores  ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo
com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo  este  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as
ocorrências, comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de
falhas ou defeitos observados;

b) Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
constatada na execução dos serviços;

c) Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa
desempenhar normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto
deste Termo de Referência;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados da data da sua
assinatura,   com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União.

 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

PARÁGRAFO  PRIMEIRO   -  As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado  juntamente  com  as  multas  convencionais  e  de  mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO SEGUNDO  -  Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
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poderá,  garantidos  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  aplicar  ao  agente  de
integração as seguintes sanções:

a) Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;

b) Multa:

b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de
15% (quinze por cento),  em razão de atraso no início, por dia, ou
no cumprimento do objeto ou na  sanação de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

b.2)  Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor
integral do  contrato,  em  razão de  recusa  em assiná-lo  ou  de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento
de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

d) Expedição de Declaração de Inidoneidade em nome da CONTRATADA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93, nos termos do art. 87, IV,
da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do  contrato,  conforme  o  caso,  para  imposição  da  penalidade  pertinente,  o  atraso
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras  de penalidades serão previamente
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo
Terceiro desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às
previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no
art.109 da Lei 8.666/93.
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PARÁGRAFO OITAVO - Após o  trânsito  em julgado  do  processo  de  aplicação  de
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente
da nota  fiscal  a  que  vier  a  fazer  jus, inclusive  de  faturas  oriundas  de  outros
contratos celebrados com TRE/AL.

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será
enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o
valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na
Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do
Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO DEZ -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será  a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade  e  da  prevalência  e  indisponibilidade  do  interesse  público,  em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reaise comprovados.

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir  os prazos
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar  justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de  fato
superveniente, excepcional ou imprevisível,  estranho à  vontade das  partes,  que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiroreconhecido pela Administração.

PARÁGRAFO TREZE -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas  reguladoras  da  matéria,  em  especial  a  Lei  nos 8.666/1993,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação
das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão
publicados resumidamente no DiárioOficial da União.

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE

Os  preços  serão  fixos,  no  decorrer  da  contratação  pretendida,  exceto  na
ocorrência de variação, devidamente justificada, que exija a implementação legal do
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reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DA PRESIDÊNCIA  E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente
desta Corte, constante evento SEI xxx,  e às estipulações da proposta de preços da
Contratada (evento SEI nº 1033763), constantes no procedimento administrativo nº
0002563-91.2022.6.02.8000.

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas,
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as
disposições estabelecidas nas  cláusulas  deste  contrato,  que,  lido  e  achado
conforme, vai assinado pelos representantes a seguir:

          Maceió/AL, xx de  xxxx de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio      Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:

Alisson Honório Pereira dos Santos

Contrato nº xx/2022 8

Minuta de Contrato (1034534)         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 38



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

I – OBJETO

 

Contratação emergencial,  pelo  prazo de  03 (três)  meses,  de empresa  especializada para
prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente
ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  e  de gravação  de  som  e  imagem  e  sua
transmissão via Youtube, principalmente, para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça
Especializada.

 

II – JUSTIFICATIVA

 

Contratação  para  continuidade  da  prestação  de  serviço  remanescente,  em  face  da
desistência  na  execução  do  Contrato  n.º  05/2022, firmado  entre  este  Tribunal  Regional
Eleitoral  e  a  empresa Thamyres  Grinys  de Moura Barbosa,  em face da necessidade  da
prestação de serviços que abrangem as necessidades públicas permanentes, sendo, portanto,
imprescindíveis  para  atender  as  demandas  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,
referentes à gravação das sessões plenárias desta Corte Eleitoral, conforme previsto no art.
13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização das atividades
administrativas institucionais internas.

Necessidade de transmissão das sessões plenárias pela Web, em tempo real e continuidade
de sua veiculação através do Portal do TRE/AL.

Inexistência,  na  estrutura  funcional  do  Tribunal  Regional  Eleitoral,  de  ferramentas  e
profissionais específicos para suprir e/ou atender às necessidades especificadas neste termo,
de videogravação e transmissão de conteúdos e eventos.

 

III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
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DESCRIÇÃO DOS
ITENS

QUANTIDADE
ESTIMADA
SEMANAL

QUANTIDADE
ESTIMADA MENSAL

VALOR TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA
OU EVENTO

02 (NO MÍNIMO) 30 (NO MÁXIMO) A SER ESTIMADO

       

 

IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

Para  fins  de  operação,  deverá  ser  utilizado,  no  mínimo,  os  seguintes  equipamentos,  de
propriedade do Tribunal Regional Eleitoral:

a) 01 Mesa de som 8 de canais;

b) 01 Mesa de som de 24 canais;

c) 02 equalizadores de 2 canais;

d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;

e) 02 receptores PGX4;

f) 06 Caixas de som;

g) 14 microfones de mesa (dinâmico);

h) dentre outros.

 

A empresa  contratada,  para  fins  de  de gravação  de  som  e  imagem  das  sessões  e  sua
transmissão via Youtube, deverá utilizar um sistema próprio de videotrasmissão via internet,
utilizando no mínimo:

 

PARA  SESSÕES  PLENÁRIAS  E  DEMAIS  EVENTOS  INSTITUCIONAIS  SOB
DEMANDA: 

a) 03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, ou com
qualidade superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das
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sessões plenárias , 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;

b)  Edição  da  íntegra  das  Sessões  Plenárias  e  demais  eventos  insitucionais,  com
caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de
caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta.

c)  Edição  e  finalização  das  Sessões  Plenárias e  demais  eventos  institucionais  para
entrega semanalmente  à  Assessoria  de  Comunicação  do  TRE/AL,  com  o  conteúdo  na
íntegra,  caracterizado  por  vinheta  de  abertura,  sessão  plenária  da  semana,  vinheta  de
encerramento.  Cada  bloco  deverá  ser  salvo  em  HD  externo,  devidamente  nomeado  o
arquivo no formato NTSC/widescreen 720x480 SD.

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em
pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão plenária.

e) Transporte, desmontagem, manutenção e guarda dos equipamentos é de responsabilidade
do TRE/AL.

f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia.

 

PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:

a)  Disponibilização  de  técnico  em som,  com antecedência  de  02  (duas)  horas,  após  a
solicitação  do  TRE/AL,  ou,  para  as  sessões  plenárias,  de  acordo  com  calendário
apresentado pela gestão contratual ou fiscalização do futuro contrato, para revisão, testes e
ajustes no sistema de sonorização no Plenário do TRE/AL ou outros espaços.

b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do TREAL, bem como sua
manutenção.

c)  O  operador  fará  relatório  de  uso,  descrevendo  duração  do  evento,  equipamentos
utilizados,  ajustes  necessários,  solicitação  de  manutenção  corretiva  ou  preventiva bem
como ocorrências da operação do sistema.

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos mesmos, o
fornecedor será responsável pela manutenção.
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Deverá  a  futura contratada  prestar,  para  efeito  de  cumprimento do objeto,  as  seguintes
tarefas:

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas;

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de uso;

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação
das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos;

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio;

e) Zelar pela segurança das pessoas;

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos;

g) implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a segurança e a fidedignidade de
serviços  prestados,  envolvendo  a  captura,  edição,  armazenamento,  transmissão,
gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

V  –   DO   PRAZO   DE   ENTREGA/PRESTAÇÃO   DO   SERVIÇO   E   CRITÉRIOS   DE
RECEBIMENTO

a)  Edição  e  finalização  das  Sessões  Plenárias e  demais  eventos  institucionais  para
entrega semanalmente  à  Assessoria  de  Comunicação  do  TRE/AL,  com  o  conteúdo  na
íntegra,  caracterizado  por  vinheta  de  abertura,  sessão  plenária  da  semana,  vinheta  de
encerramento;

b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-de-
obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário;

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo
com este Termo de Referência;

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  devendo  ser  corrigidos/refeitos
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;

e)  O  recebimento  do  serviço  não  exclui  a  responsabilidade  da  CONTRATADA pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente executados no
Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da
OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090).

VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a)  Prestar  o  serviço  de  acordo  com  as  condições  e  prazos  propostos  neste  Termo  de
Referência;

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se refiram à
Administração  Pública,  servidores,  advogados,  partes  ou  qualquer  outra  que,  pela  sua
natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de informações,
a  Administração procederá à  análise  e  as  ações cabíveis,  sem prejuízo das sanções nas
esferas penal e civil;

c)  Disponibilizar  quadro  de  profissionais  técnicos  especializados,  com  a  qualificação
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada;

d)  Manter  os  profissionais  adequadamente  trajados  e  devidamente  identificados  nas
dependências do contratante;

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus empregados em
serviço,  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  forem  julgados  prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;

f) Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  tributárias,  administrativas  e
civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações em caso de acidente
de trabalho com seus empregados,  em virtude da execução do presente contrato ou em
conexão  com  ele,  ainda  que  ocorridos  em  dependências  da  contratante,  isentando  a
contratante de qualquer responsabilidade;

g) Manter,  durante  toda  a  execução  contratual,  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços;

i) Assumir  inteira  responsabilidade  civil,  administrativa  e  penal  por  quaisquer  danos  e
prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus empregados ou
prepostos;

j) Corrigir,  às  suas  expensas,  os  serviços  contratados  antes  de  serem  entregues  para
veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções;
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k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e
materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

l) Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando os equipamentos de apropriados
durante a execução dos serviços;

m) Informar  imediatamente  à  contratante  quaisquer  irregularidades  ou  transtornos  que
possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos equipamentos;

n) Fornecer  os  materiais  e  equipamentos  necessários  à  perfeita  execução  dos  serviços,
incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente materiais de
qualidade;

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima de 01
(uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo contratante;

p) Todo  o  conteúdo  produzido  pela  contratada,  (imagem,  áudio,  vinhetas,  entre  outros
relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele
em quaisquer oportunidades que julgar pertinentes;

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização
expressa do TRE/AL.

r) Disponibilizar,  uma hora antes do início da sessão plenária ou evento,  toda estrutura
técnica,  mão-de-obra  e  periféricos,  devendo  estar  instalados,  testados  e  em  pleno
funcionamento no Plenário ou espaço indicado pelo Tribunal;

 

VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados,
devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à contratada
e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução
dos serviços;

c)  Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa desempenhar
normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de
Referência;
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e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 

VIII – DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado, mensalmente, por meio de ordem bancária de crédito em
conta corrente,  em até 10 (dez) dias,  contado do recebimento da nota fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelos Fiscais de Contrato quanto a sua execução;

b)  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a  penalidades
eventualmente aplicadas;

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d)  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada  pagamento,  fará  as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

e) Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do
pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima.

 

IX – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

 a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, emitida pela Receita Federal;

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND,
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

c)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS:
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,  emitido pelo TST – Tribunal Superior do
Trabalho.
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X– DO REAJUSTE

a) Os preços serão fixos, no decorrer da contratação pretendida, exceto na ocorrência de
variação,  devidamente  justificada,  que  exija  a  implementação  legal  do  reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.

 

XI – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

a) A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados
na Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenários e Assessoria de Comunicação,
sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da Seção de Gestão de Contratos.

 

XII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

 

a) O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses.

 

XIII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

a)  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em
razão  de  atraso  no  início,  por  dia,  ou  no  cumprimento  do  objeto  ou  na  sanação  de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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a5) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início
do cumprimento das obrigações contratuais;

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas cumulativamente com
as demais;

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

e)  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  dos  valores  devidos  à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

XIV – DISPOSIÇÕES FINAIS

a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como transporte,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o
objeto da licitação;

d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias;

e)  O contrato  poderá  ser  rescindido,  ANTES DO DECURSO DE SUA PREVISÃO, a
critério da Administração, em face da nova contratação, seja de licitante remanescente do
certame realizado,  seja  por  ocasião  de  realização de novo certame para  contratação do
objeto  em tela,  bem como por  razões  de  interesse  público  de  alta  relevância  e  amplo
conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o Contrato.
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DESPACHO

Maceió, 25 de março 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 25/03/2022, às 10:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034537 e o código CRC A0DD1C61.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.

Torno sem efeito o Despacho 1034537.

À AJ-DG,

Para análise de minuta de contrato.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 25/03/2022, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034543 e o código CRC AF249BB2.
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 332 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vierem os presentes autos a esta Assessoria
Jurídica, para análise e pronunciamento acerca de proposição
de contratação direta emergencial, com fundamento no art.
24, IV, da Lei nº 8.666/93, serviços de monitoramente do
sistema de sonorização pertenencente a este Tribunal,
gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube,
principalmente para as sessões plenárias desta Corte
Eleitoral, em face da desistência da continuidade da execução
prescrita no Contrato n.º 05/2022, nos termos da declaração
da empresa Thamyres Grinys de Moura Barbosa, acostada no
evento SEI 1032944, instruído no Procedimento SEI 0006075-
19.2021.6.02.8000.

 
O processo foi instruído para  a contratação da

empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS ANTOS (HSP
TECNOLOGIA E ENGENHARIA), inscrita no CNPJ sob o nº
11.754.292/0001-74, para a execução dos trabalhos por 3
(três) meses - 30 (trinta) sessões, no valor total de R$
30.000,00 (trinta mil reais) e unitário, por sessão, de R$
1.000,00 (um mil reais).

 
A empresa anterior havia sido contratada pelo valor

total de R$ 77.975,00 (setenta e sete mil, novecentos e setenta
e cinco reais), para a operacionalização de 125 (cento e vinte
e cinco) sessões, ao valor unitário de R$ 623,80 (seiscentos e
vinte e três reais e oitenta centavos) por evento.

 
É o que se tem a relatar, no que importa.
 
O mérito da questão posta a esta unidade técnico-

jurídica está em se avaliar a solução dada para a preservação
do serviço frente à súbita desistência da contratada via
licitação ordinária.

 
Neste pronunciamento e a par do contexto fático, é

dever funcional previr-se além da regularidade do itinerário
posto, eventuais caminhos alternativos e as consequências
práticas dos eventuais meandros escolhidos pela
Administração.

 
Em qualquer situação trilhada, é condição para o

atuar, a supremacia do interesse público, pautado em sua
natural continuidade, a busca pela economicidade, pela
eficiência administrativa e pela legalidade.

 
Antes de mais nada, é de se reconhecer a

necessidade premente em se resolver o problema, trazido de
forma abrupta à Administração sem qualquer aviso ou lapso
pregresso.

 
E a solução, como dito, tem que, necessariamente,

transitar pelos valores e/ou princípios supramencionados.
 
Para situações que tais, a lei de licitações prevê

uma alternativa, simplificada, suficiente a preservar os
valores conseguidos no certame e a manter a economia dos
recursos públicos.
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Há previsão legal de aproveitamento da licitação no

caso de desistência do licitante após início da execução do
contrato, caso similar ao ora trazido a baila:

 
"Art. 24.  É dispensável a licitação: 
XI - na contratação de remanescente de obra,
serviço ou fornecimento, em conseqüência de
rescisão contratual, desde que atendida a
ordem de classificação da licitação anterior e
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo
licitante vencedor, inclusive quanto ao preço,
devidamente corrigido;" 

 
Mais a frente, o regulamento das contratações

públicas dispõe o seguinte:
 

"Art. 64.  A Administração convocará
regularmente o interessado para assinar o
termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e
condições estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 desta Lei.
§ 2o  É facultado à Administração, quando o
convocado não assinar o termo de contrato ou
não aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos preços
atualizados de conformidade com o ato
convocatório, ou revogar a licitação
independentemente da cominação prevista no
art. 81 desta Lei."

 
Também e até mesmo nessa situação acima posta, a

lógica permite a construção para o caso de desistência após
assinatura da avença e início efetivo da mesma. 

 
Foi nessa linha de raciocínio lógico-dedutivo que

se fiou o Tribunal de Contas da União, no Acódão nº 740/2013
- Plenário, de relatoria do Ministro Benjamim Zymler:

 
"por estarem presentes os mesmos princípios
inspiradores dos arts. 24, inciso XI e 64, § 2º
da Lei 8.666/1993, quais sejam, os valores da
supremacia do interesse público e da
eficiência, julgo pertinente o uso da
mesma solução jurídica enfeixada por
essas normas, para o fim de permitir a
contratação das demais licitantes,
segundo a ordem de classificação e
mantendo as mesmas condições
oferecidas pelo licitante vencedor,
também na hipótese em que este houver
assinado o contrato e desistido de
executá-lo, mesmo sem ter executado
qualquer serviço. (…) usando a carga
principiológica afeta ao regime jurídico-
administrativo e tomando por base o princípio
da unidade do sistema, não vejo fundamento
para diferenciar a hipótese dos autos das
demais especificadas na lei. Trata-se, em
verdade, de situações fáticas semelhantes, a
merecer, portanto, consequências jurídicas
iguais, com vistas a preservar a coerência e a
unidade do sistema.(…) Julgo, por conseguinte,
na linha da análise enfeixada nos itens
precedentes deste voto e nos fundamentos de
direito extraídos no voto condutor da Decisão
417/2002-TCU-Plenário, ser absolutamente
possível estender, por analogia, ao
presente caso concreto a disciplina do
art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993." 
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A toada, seja a da construção legal, seja por quem

interpreta, passa sempre pela hermenêutica.
 
E essa, tem por fim, também sempre, o interesse

público, voltado a preservação da prestação de serviço à
sociedade e do cuidado com o dinheiro público.

 
A contratação tem que ser assente com essa linha

de proceder.
 
Objetivamente, é de se constatar que o contrato

que ora se pretende firmar, está com uma variação para mais,
na ordem 60% (sessenta porcento), se considerarmos o valor
conseguido via contratação.

 
 Logo, sob esse viés, recomendável é que se busque

essa alternativa do alinhamento do ajuste no art. 24, XI, da
Lei nº 8.666/1993, posto que essa linha de proceder caminha
para a economia de recursos públicos.

 
E, a sedimentar-se o entendimento administrativo

pela impossibilidade da espera dos trâmites frente à urgência
da demanda, recomenda-se que se busque aproximar a
contratação desse valor acima disposto, ou, justificar nos
autos a impossibilidade de assim proceder.

 
Em todo o caso, deve o TRE/AL alinhar o negócio

ao tempo estritamente necessário à instrução de contratação
pela via do art. 24, XI ou para a relalização de novo certame
licitatório. 

 
Se o entendimento administrativo for pela

manuntenção dos 3 (três) meses, que se fundamente isso nos
autos.

 
A contratação direta emergencial se baseia em

situações excepcionais, em que um fato extraordinário, que
foge à previsibilidade ordinária do administrador, traz a
necessidade irresistível de a Administração contratar em
curto espaço de tempo que se mostra incompatível com a
tramitação de uma licitação.

 
Feitas tais observações iniciais, cite-se o que

dispõe o artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, verbis:
 

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e
somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou
calamitosa e para as parcelas de obras e
serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade,
vedada a prorrogação dos respectivos
contratos;”
 

O artigo 26, por sua vez, apregoa:
 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e
4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo

Parecer 332 (1034969)         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 52



único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos
atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I -  caracterização da situação emergencial,
calamitosa ou de grave e iminente risco à
segurança pública que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."

 
Vejamos então o posicionamento doutrinário acerca

do tema, tal como leciona Benedicto de Tolosa Filho, que
sintetizando a temática, traz luzes sobre a situação
apresentada, tal como consta no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços de
consultoria no campo das licitações e contratos:

 
“DOUTRINA -329/182/ABR/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO EM EMERGÊNCIA OU EM CALAMIDADE PÚBLICA
EMERGÊNCIA
A regra para as contratações do Poder Público
é o planejamento, isto é, as obras, os serviços
e bens são contratados obedecendo a um plano
estabelecido, e, portanto, observando o
princípio constitucional da obrigatoriedade de
licitar.
No entanto, nas várias atividades
desenvolvidas pelo Poder Público podem
ocorrer situações que demandem providências
e medidas imediatas, derivadas de caso
fortuito ou de força maior, evitando que
ocorram prejuízos ou haja comprometimento à
segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamento e bens em geral, públicos ou
particulares.
A atuação da Administração deve ser imediata
em regime de emergência real,
impossibilitando que se observem os prazos
legais decorrentes do procedimento licitatório,
sob pena de omissão que pode gerar
responsabilidade administrativa, civil e
criminal."
 

No mesmo sentido, colhe-se no antedito site, o
entendimento jurisprudencial do TCU:

 
"14755 - Contratação pública – Dispensa
– Situação emergencial – Requisitos –
TCU
Sobre a dispensa de licitação em razão de
situação emergencial, o TCU deixou
assente que “a própria lei elencou
requisitos cumulativos a serem
observados pelo administrador para
enquadrar a situação fática à norma, a
saber: a) deve o
administrador demonstrar a urgência de
atendimento da situação; b) limitar o
objeto da contratação aos
bens necessários para afastar o risco de
prejuízo ou de comprometimento da
segurança das pessoas e bens; c) no caso
de parcelas de obras e serviços, o objeto deve
ser concluído no prazo máximo de 180 dias
consecutivos e ininterruptos, contados a partir
da data de ocorrência do fato tido como
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emergencial ou calamitoso; e d) vedada à
prorrogação dos contratos. (...) A ausência de
quaisquer desses requisitos legais tem o
condão de descaracterizar a situação
emergencial. Esse é o intuito da lei. Por isso, a
Administração deve agir de imediato, ou seja,
deve ser realizada a contratação tão logo
constatada a situação emergencial, pois, após
algum tempo, podem ocorrer circunstâncias
que transformem o que era emergência em
passível de ser contratado por meio do
procedimento licitatório normal”. (Grifamos.)
No mesmo sentido: Acórdãos nºs 2.190/2011,
Plenário, e 4.458/2011, 2ª Câmara. (TCU,
Acórdão nº 3.065/2012, Plenário, Rel. Min.
Raimundo Carreiro, DOU de 22.11.2012.)
 
10201 - Contratação pública – Dispensa –
Urgência – Caracterização – Irrelevância
dos motivos – Potencial para causar
prejuízo ou comprometer a segurança –
TCU
No entendimento do TCU, "a situação prevista
no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 não distingue
a emergência real, resultante do imprevisível,
daquela resultante da incúria ou inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta, desde que
devidamente caracterizada a urgência de
atendimento a situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares”. De
acordo com o Relator, “há que se separar a
ausência de planejamento da contratação
emergencial propriamente dita, tratando-as
como questões distintas”. Diante disso, a
contratação emergencial ocorreria “em
função da essencialidade do serviço ou
bem que se pretende adquirir, pouco
importando os motivos que tornam
imperativa a imediata contratação”.
Assim, “na análise de contratações
emergenciais não se deve buscar a causa
da emergência, mas os efeitos advindos
de sua não realização”. Segundo o Relator,
“a contratação emergencial se caracterizou,
sobretudo, pela necessidade de não
interrupção dos serviços de publicidade de
utilidade pública”, os quais, para ele, dizem
respeito a uma área que “está relacionada com
a divulgação de serviços que tenham como
objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou
alertar segmento ou toda a população para
adotar comportamentos que lhe tragam
benefícios sociais, visando à melhoria em sua
qualidade de vida”. (Grifamos.) No mesmo
sentido: Acórdão nº 1.599/2011, Plenário.
(TCU, Acórdão nº 1.138/2011, Plenário, Rel.
Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 11.05.2011.)
 
28623 - Contratação pública – Dispensa
de licitação – Emergencial – Falta de
planejamento, desídia administrativa ou
má gestão dos recursos públicos –
Caracterização da urgência – Cabimento
da contratação direta –
Responsabilização do gestor pela omissão
– TCU
O TCU constatou a ocorrência de dispensa
indevida de licitação em sucessivas
contratações emergenciais, decorrentes da
falta de planejamento da Administração. O
relator observou que “a equipe de auditoria
apurou duas situações em que restou
claramente demonstrada que a situação
emergencial decorreu da falta de planejamento
da administração, tendo em vista que já havia
uma contratação emergencial anterior, para
suprir carência de pessoal. Também houve o
alerta da Procuradoria Jurídica à
administração no sentido de que as situações
eram previsíveis e não emergenciais”. No
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entanto, relembrou o relator “o entendimento
deste Tribunal, expresso no Acórdão 46/2002-
Plenário, no sentido de que a contratação
direta também se mostra possível quando a
situação de emergência decorrer da falta de
planejamento, da desídia administrativa ou da
má gestão dos recursos públicos, pois, ‘a
inércia do servidor, culposa ou dolosa, não
pode vir em prejuízo de interesse público
maior a ser tutelado pela
Administração’”. Isso porque, conforme
ressaltou o julgador, “a situação prevista
no art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações
e Contratos não distingue a emergência
real, resultante do imprevisível, daquela
resultante da incúria ou da inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas
as hipóteses, a contratação direta, desde
que devidamente caracterizada a
urgência de atendimento a situação que
possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares”. Diante
disso, consignou ser “necessário avaliar
corretamente as responsabilidades dos
gestores, de modo a segregar a conduta
daqueles que concorreram para originar
a situação emergencial e, eventualmente,
de agentes que apenas atuaram para
elidir o risco de dano”. Acrescentou que
“em todo caso, o gestor que dá causa a
situação emergencial pode ser
responsabilizado, em face de sua omissão
quanto ao dever de agir a tempo,
adotando as medidas cabíveis para a
realização de um regular procedimento
licitatório”. Voltando-se para a situação
concreta, concluiu que “o ponto fulcral da
presente irregularidade não foi a contratação
emergencial em si, mas a desídia da instância
administrativa da [omissis] na adoção de
providências visando a licitação dos serviços,
de forma a evitar a situação de emergência”.
(Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.122/2017,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de
09.06.2017.)

 
A contratação direta, demanda, contudo, um

preliminar procedimento simplificado de concorrência, para
justificar a escolha do executante.

 
A medida tem o condão de fomentar a disputa entre

os potenciais fornecedores, na conformidade do que dispõe o
art. 26, parágrafo único, II da Lei nº 8.666/93, e, assim,
garantir o melhor preço e a obtenção da proposta mais
vantajosa para a Administração.

 
A justificação dos valores a serem contratados é

conduta essencial à regularidade da contratação direta em
caráter de emergência.

 
Sobre esse aspecto assim se pronuncia o TCU:  
 

"TCU: “Representação acerca de possíveis
irregularidades ocorridas na aquisição de
sistema de intercepção e monitoração
telefônica pela Secretaria da Segurança
Pública - Sesp/PR, no âmbito do Convênio
SENASP/MJ n. 150/2002. Determinação sobre
a formação das justificativas de preços nas
contratações diretas e sobre a negociação para
obter a melhor proposta para a Administração.
9.1. [...] conhecer da Representação, para, no
mérito, considerá-la parcialmente
procedente;9.2. [...] acolher as razões de
justificativa apresentadas pelo responsável Sr.
[omissis], Secretário da Segurança Pública do
Estado do Paraná;9.3. determinar à Secretaria
da Segurança Pública do Estado do Paraná
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que, quando da realização de aquisições à
conta de recursos federais:
9.3.1. observe o disposto no inciso III do
Parágrafo único do art. 26 da Lei n.º
8.666, de 1993, formalizando
devidamente a justificativa preço para as
contratações diretas (dispensa ou
inexigibilidade de licitação), de modo a
demonstrar a adequação dos custos
orçados ou a conformidade da proposta
apresentada aos preços de
mercados;9.3.2. intente, sempre que possível,
junto ao contratado, ainda que nos casos
dispensa ou inexigibilidade de licitação,
negociação com vistas à obtenção de proposta
mais vantajosa para a Administração,
conforme o art. 3º da Lei n.º 8.666, de
1993;[VOTO]3. No mérito, observo que as
ocorrências apontadas pela unidade técnica
convergem, essencialmente, para os seguintes
pontos: [...]; b) a ausência de justificativa de
preço; [...].[...]16. Quanto ao segundo ponto,
consistente na ausência de justificativa de
preço, conforme estabelece o Parágrafo único,
inciso III, do art. 26 da Lei n.º 8.666, de 1993,
muito embora não se tenha seguido a
formalidade requerida pela Lei, com a
demonstração da adequação dos custos
orçados, mediante, por exemplo, a consulta
aos preços praticados pela empresa
contratada em outras oportunidades, entendo
que nem por isso se deva concluir pela
ocorrência de irregularidade.
17. Primeiramente, observo que o valor
inicialmente estimado pela Sesp/PR [...] contou
com a anuência expressa do órgão concedente,
ou seja, a Secretaria Nacional de Segurança
Pública do Ministério da Justiça - Senasp, a
qual, por conhecedora e disseminadora do
sistema em questão, faz presumir que estava
hábil a atestar a adequação
do orçamento apresentado.
18. Verifico, ainda, que houve uma redução no
valor inicialmente estimado pela Sesp/PR e
aquele efetivamente contratado junto à
empresa [omissis], passando de R$
1.596.011,00 [...] para R$ 1.500.000,00 [...],
representando, assim, um decréscimo de
6,4%.[...]22. Desta forma, em que pese a
Sesp/PR pudesse ter melhor formalizado a
justificativa de preço da contratação, bem
assim empreendido uma melhor negociação
com a empresa [omissis], entendo que os
argumentos apresentados podem ser
acolhidos, cabendo, no entanto, a expedição de
determinações corretivas ao órgão
responsável, com vistas a melhor formalização
da justificativa de preço e ao estabelecimento,
sempre que possível, de negociação,
objetivando, deste modo, a obtenção de uma
proposta mais vantajosa para a Administração,
nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993.
AC-2314-43/08-P    Sessão: 22/10/08 Grupo: II
Classe: VII Relator: Ministro Guilherme
Palmeira - FISCALIZAÇÃO -
REPRESENTAÇÃO" (Grifei)

 
No bojo do processo vericou-se que a proposta que

se tenciona contratar está acima do valor contratado pela
Administração no procedimento licitatório que deu causa à
contratação que fomentou a desistência no andamento da
avença.

 
Esta Assessoria Jurídica, tendo em conta o

ordenamento jurídico acerca da matéria e a posição do TCU
sobre a temática, como acima delineado, entende apropriado
seja essa questão  melhor explicitada, esmiuçada e desbastada
pela Administração, de forma a deixar claro no procedimento
que a proposta a ser firmada é vantajosa e não se afasta dos
preços praticados no mercado.
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Como dito anteriormente, de acordo com
as informação trazidas ao bojo do processo, a concretização
do serviço almejado no presente procedimento são
imprescindíveis a manutenção da transparência e a
operacionalização de som das sessões plenárias deste
Regional, constituindo-se em apoio técnico essencial à
prestação jurisdicional deste TRE/AL, sendo de urgência
inquestionável, demandando atuação imediata sob risco de
inegáveis consequências práticas.

 
Dessa forma, diante da situação que se apresenta,

com todas as nuanças acima delineadas, pode-se concluir que
a contratação em foco é essencial e urgente para a
continuação dos serviços prestados a este Tribunal Regional
Eleitoral.

 
Assim, diante da situação de dispensa

verificada, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, esta
AJ-DG opina pela possibilidade da contratação tencionada.

 
Todavia, à contratação, é condição prévia que o

preço proposto seja justificado pela Administração, vez que
distoante do valor de referência licitado anteriormente, com
variação 60% superior ao anterior e recentemente contratado.

 
Além da justificativa relacionada ao preço, convém

reforçar no processo a escolha da empresa em detrimento de
outras que porventura existam no mercado. 

 
Recomenda-se, também, seja efetivada a devida

reserva de crédito, ora ausente no processo.
 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral,

com cópia à Secretaria de Administração, para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 25/03/2022, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1034969 e o código CRC 8DA4B84E.

0002563-91.2022.6.02.8000 1034969v27
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
Ao tomar ciência do Parecer 332 (doc. 1034969),

assinalo três pontos exigidos pela AJ-DG: 
a) Todavia, à contratação, é condição prévia que o

preço proposto seja justificado pela Administração, vez que
distoante do valor de referência licitado anteriormente, com
variação 60% superior ao anterior e recentemente
contratado. 

b) Além da justificativa relacionada ao preço,
convém reforçar no processo a escolha da empresa em
detrimento de outras que porventura existam no mercado. 

c) Recomenda-se, também, seja efetivada a devida
reserva de crédito, ora ausente no processo.

Dessa forma, solicito à SEIC quer promova, com a
ugência devida, cotação necessária à justificativa de preços,
na forma recomendada pela AJ-DG.

Para efeito de justificar a escolha do proponente,
solicito à SLC que junte aos autos o histórico dos contratos já
firmados com o proponente, inclusive se há registro de
ocorrências relativas à contratação.

Nesse sentido, solicito à SEGEC complementar a
informação acima, indicando se há apontamento de falha na
referida execução contratual.

Por fim, solicito à SEIC, confirmar à COFIN o valor
a ser objeto da reserva de crédito.

Em aditamento, solicito à Diretoria-Geral que,
sem prejuízo das medidas em curso com vistas à
contratação emergencial, dada a situação enfrentada
com a desistência da atual contratada (doc. 1032944),
seja, em caráter excepcional, de pronto, autorizada a
execução dos serviços pelo proponente - HSP
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Tecnologia e Engenharia, atribuindo tal despesa à
então contratada, a título indenizatório.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2022, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035097 e o código CRC 65022EB0.

0002563-91.2022.6.02.8000 1035097v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em face do determinado no despacho de evento

SEI 1035219, compulsandos os autos de contratação da
empresa Alisson Honório Pereira dos Santos, em execuções
firmadas pelos Contratos n.º 14/2012 e 34/2016, analisando os
autos relacionados às avenças, não registramos quaisquer
registros de apontamento de falha contratual, ressaltando a
aferição de 32 (trinta e dois) autos de liquidação e instrução
de alteração contratual.

Por oportuno, não constam, de igual modo,
registros no SICAF, acerca de eventuais penalidades aplicadas
à empresa.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Chefe de
Seção, em 28/03/2022, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035219 e o código CRC E39C010E.

0002563-91.2022.6.02.8000 1035219v1
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E-mail - 1035225

Data de Envio: 
  28/03/2022 09:18:41

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

Para:
    operacionalpe@plenolocacoes.com.br

Assunto: 
  Contratação emergencial - serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar, de forma emergencial, pelo prazo de 03 (três)
meses, empresa especializada para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube, principalmente, para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
nos moldes do Termo de Referência anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1033768.html
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E-mail - 1035244

Data de Envio: 
  28/03/2022 09:43:43

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

Para:
    CONTATOJHB2@GMAIL.COM

Assunto: 
  Contratação emergencial - serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar, de forma emergencial, pelo prazo de 03 (três)
meses, empresa especializada para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube, principalmente, para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
nos moldes do Termo de Referência anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1033768.html
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CNPJ 35.360.695/0001-05 
99821-0810 whatsApp  

e-mail: lenyfilms@gmail.com 

 
ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Att. LISIANA TEIXEIRA CINTRA- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

Venho por meio deste apresentar proposta de Prestação de serviço de operação e 

monitoramento do sistema de sonorização pertencentes ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube das sessões do 

Pleno desta corte de Justiça especializada pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogável nos 

termos da lei. 

 

Equipamentos a serem utilizados para produção: 

• 3 Câmeras Sony Full HD 1920x1080 (com 3 vídeo assistente)  

• Jogo de Lentes 70x200mm / 50mm / 23mm / 16mm 

• Cartões de Memoria 64gb classe 10 para 4k 

• 3 Tripés com cabeça Hidráulico Profissional 

• 1 Unidade de Transmissão com Mesa de Corte Blackmagic para até 8 câmeras 

• 1 Ilha de Edição para geração de Caracteres e de mídia com operador  

• 1 Operador de Áudio Profissional 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR EQUIPE DE VIDEO 

a) Gravação ao vivo das sessões plenárias  

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 

caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de 

caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega, 

semanalmente, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL com o conteúdo na íntegra, 

caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento. 

Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo no formato 

NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) auxiliar de operação de multimídia para o acompanhamento das sessões plenárias. 
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SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DO OPERADOR DE AUDIO 

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via YOUTUBE das 

sessões do Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação 

das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 

 

 

 

  Forma de pagamento: 

O Pagamento será efetuado, mensalmente por meio de ordem bancaria de credito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias contado do recebimento da nota fiscal. 

 

  

 

 

Maceió - Alagoas 28 de março de 2022  

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

SEMANAL  

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

SESSÃO 

PLENÁRIA OU 

EVENTO 

 

02 (mínimo) 

R$ 1.800,00 (Um 

mil, oitocentos 

reais 

 

A SER ESTIMADO 
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DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
À AJ-DG,
 
 
 
Para analisar a proposta da SAD, no Despacho

GSAD (1035097), parte final, com a urgência que o caso
requer.   

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/03/2022, às 13:45, 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
1035397 e o código CRC 6BDACDDF.

0002563-91.2022.6.02.8000 1035397v1
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 333 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Retornam os autos a esta Assessoria Jurídica, após

emissão do Parecer 332 (1034969), o qual deu as alternativas
voltadas à contratação almejada no bojo do presente
processo, bem como registrou as medidas prévias que
precisariam ser tomadas com o fito de resguardar a
regularidade da futura avença.

 
A par do itinerário alí recomendado, a Secretaria de

Administração, no Despacho GSAD 1035097, solicitou à
Diretoria-Geral que fosse autorizada, de pronto, e de forma
excepcional, que a empresa HSP Tecnologia e Engenharia,
executasse o serviço. 

 
Requereu, também, que as despesas despendidas

para pagamento dos serviços acima reportados fossem
attribuídas à empresa que descontinuou o contrato até então
vigente, como indenização.

 
É o que se presisa relatar, para pontual desbaste da

consulta.
 
Pois bem, para resolução do meríto, dois são os

pontos a serem respondidos: se é possível a avença imediata,
como disse a Administração, de pronto, sem instrução prévia;
2. se há possibilidade de vincular os pagamentos da
contratada, como indenização, ao ajuste sugerido. 

 
Ora, a previsão possível disposta em lei para

situações excepcionais, urgentes e imediatas é a contratação
com base no art. 24, IV, por dispensa de licitação com base
em emergência, situação que já foi deveras debatida e
esmiuçada no Parecer 332 (1034969).

 
Referida peça técnica, inclusive, foi bem enfática

no que se refere à justificação do preço da avença, bem como
acerca da escolha da empresa, quanto ao por que de se
contratar uma e não outra, se há opções outras no mercado a
atender a demanda.

 
Quanto a vinculação do pagamento de eventual e

nova contratada à anterior empresa via indenização, tal viés
não tem respaldo no processo administrativo.

 
No caso de aplicação de multa, o valor da mesma já

tem previsão no contrato outrora firmado e deverá ser
recolhido, alfim, ao tesouro nacional.

 
 Na esfera civil, também pode ser, em tese,

reclamada indenização por perdas e danos.
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Todavia, em nenhuma das situações, é possível a
vinculação prévia da contraprestação mensal do novo negócio
a ser firmado, na forma como tencionada pela Administração.

 
E isso se assenta basicamente no fato de a empresa

ainda não ter sido sequer sancionada ou tido sido apontada,
materialmente e formalmente, como em desconformidade. Há
apenas o registro, ainda em andamento e embrionário, de tal
circunstância.

 
Punir sem o devido processo é sem razoabilidade e

desproporcional. É inaceitável juridicamente.
 
Frente ao que consultado no Despacho

GDG 1035397, é o que se tem a acrescentar por esta AJ/DG.
 
Recomenda-se o envio dos autos à Presidência,

para a competente análise e decisão, com a sugestão de prévia
oitiva da Seção de Aconselhamento Jurídico, se assim
entender-se conveniente.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 28/03/2022, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035518 e o código CRC 41FEC16A.

0002563-91.2022.6.02.8000 1035518v19
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de março de 2022.
Senhor Presidente, 
 
 
Cuida-se de proposição de contratação direta

emergencial, com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, serviços de monitoramento do sistema de
sonorização pertencente a este Tribunal, gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente para
as sessões plenárias desta Corte Eleitoral, em face da
desistência da continuidade da execução prescrita no
Contrato n.º 05/2022, nos termos da declaração da empresa
Thamyres Grinys de Moura Barbosa, acostada no evento
SEI 1032944, instruído no Procedimento SEI 0006075-
19.2021.6.02.8000.

 
Após instrução, os autos foram encaminhados à

Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para análise da
 contratação da empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
ANTOS (HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA), inscrita no
CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, para a execução dos
trabalhos por 3 (três) meses - 30 (trinta) sessões, no valor
total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e unitário, por sessão,
de R$ 1.000,00 (um mil reais).

 
A empresa desistente havia sido contratada pelo

valor total de R$ 77.975,00 (setenta e sete mil, novecentos e
setenta e cinco reais), para a operacionalização de 125 (cento
e vinte e cinco) sessões, ao valor unitário de R$ 623,80
(seiscentos e vinte e três reais e oitenta centavos) por evento.
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Por meio do Parecer 332 (1034969), onde concluiu
com algumas observações:

 
"Dessa forma, diante da situação que se
apresenta, com todas as nuanças acima
delineadas, pode-se concluir que a
contratação em foco é essencial e urgente
para a continuação dos serviços
prestados a este Tribunal Regional
Eleitoral.
Assim, diante da situação de dispensa
verificada, nos termos do art. 24, IV, da
Lei nº 8.666/93, esta AJ-DG opina pela
possibilidade da contratação tencionada.
Todavia, à contratação, é condição prévia
que o preço proposto seja justificado pela
Administração, vez que destoante do valor
de referência licitado anteriormente, com
variação 60% superior ao anterior e
recentemente contratado.
Além da justificativa relacionada ao
preço, convém reforçar no processo a
escolha da empresa em detrimento de
outras que porventura existam no
mercado. 
Recomenda-se, também, seja efetivada a
devida reserva de crédito, ora ausente no
processo."
 

Sem prejuízo das diligências recomendadas pela AJ-
DG, a SAD (1035097) solicitou que fosse autorizada,
excepcionalmente, que a empresa HSP Tecnologia e
Engenharia, executasse o serviço até que se concluísse a
contratação por emergência, sendo seu pagamento efetuado
por indenização, posteriormente cobradas da empresa que
descontinuou o contrato até então vigente.

 
Analisando esta última proposta, a AJ-DG emitiu o
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Parecer 333 (1035518), no sentido de que não seria possível a
vinculação prévia da contraprestação mensal do novo negócio
a ser firmado, na forma como tencionada pela Administração,
posto que a empresa ainda não foi sequer sancionada ou
apontada, materialmente e formalmente, como em
desconformidade. Para usar de suas palavras: "Punir sem o
devido processo é sem razoabilidade e desproporcional. É
inaceitável juridicamente."

 
Como bem lembrado pelo Sr. Assessor Jurídico em

seu primeiro Parecer, há previsão legal de aproveitamento da
licitação no caso de desistência do licitante após início da
execução do contrato, caso dos autos :

 

"Art. 24.  É dispensável a licitação: 
XI - na contratação de remanescente de
obra, serviço ou fornecimento, em
conseqüência de rescisão contratual,
desde que atendida a ordem de
classificação da licitação anterior e
aceitas as mesmas condições oferecidas
pelo licitante vencedor, inclusive quanto
ao preço, devidamente corrigido;" 

 

A Lei de Licitações faculta à Administração, quando
o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com
o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente
da cominação prevista no art. 81 (art. 64, §2º, Lei 8.666/93)

 
Quanto a esse ponto, vale ressaltar que a SAD

encaminhou os autos à SEIC,  para que promova, com a
ugência devida, cotação necessária à justificativa de preços,
na forma recomendada pela AJ-DG (1035097). 
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Pelo exposto, elevo o feito a essa Presidência, para

análise e deliberação, sugerindo a prévia oitiva da Seção de
Aconselhamento Jurídico, se assim entender-se conveniente, a
fim de ratificar o entendimento jurídico da impossibilidade de
formalização da hipótese aventada pelo Sr. Secretário de
Administração. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/03/2022, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035666 e o código CRC D8C3B46F.

0002563-91.2022.6.02.8000 1035666v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
Conforme sugerido pelo Sr. Diretor-Geral na Conclusão

GDG (1035666), encaminho o presente procedimento à SAJ para
análise e pronunciamento. 

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
29/03/2022, às 18:33, 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
1035795 e o código CRC 1BFB608D.

0002563-91.2022.6.02.8000 1035795v1
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PROPOSTA

À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 
Bairro Centro – CEP 57051-090 – Maceió – AL.

Contratação emergencial, pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogável nos termos da lei, de empresa especializada
para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente,
para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

DESCRIÇÃO DOS ITENS QUANTIDADE ESTIMADA
SEMANAL

QUANTIDADE ESTIMADA
MENSAL 

VALOR TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA OU
EVENTO

02 (NO MÍNIMO) 30 (NO MÁXIMO) R$ 32.000,00
(TRINTA E DOIS MIL

REAIS)

Validade: 60 (Sessenta) dias.                                                                                                                                 
Dados Bancários:                                                                                                                                                     
AG: 279                                                                                                                                                                      
CC: 7152-3                                                                                                                                                         
Banco do Nordeste                                    

  

Maceió, 29 de março de 2022.

ESTRUTURAS SANTANA
CNPJ 42.432.566/0001-32

R BOA ESPERANÇA, Nº 200, BENEDITO BENTES, MACEIÓ/AL – CEP 57.084-086 
TEL.: (82) 99623-6094 – E-MAIL: santana.al2021@gmail.com 
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Orçamento n. 00186/2022 

Agência: DIRETO 

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Serviço: Prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização, e 

de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube (Sessões do Pleno desta Corte de 

Justiça Especializada) 

 

 Segue abaixo orçamento e descrição dos equipamentos disponibilizados. 

 

TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EM VÍDEO: 

03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, 

01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias, 01 jogo de lentes, 

Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist., cartões de gravação e baterias; 

Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais, com caracterização de 

vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com nomes dos 

atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 

semanalmente à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, 

caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta 

de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo 

no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno 

funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão plenária. 

Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia. 

SONORIZAÇÃO: 

Disponibilização de técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas, após a solicitação do 

TRE/AL, ou, para as sessões plenárias, de acordo com calendário apresentado pela gestão 

contratual ou fiscalização do futuro contrato, para revisão, testes e ajustes no sistema de 

sonorização no Plenário do TRE/AL ou outros espaços. 

 
VALOR POR EVENTO OU SESSÃO TRANSMITIDA:    R$ 3.000,00 
VALIRDADADE DESS PROPOSTA: 90 DIAS 

 

Maceió, 25 de março de 2022 

 

 

Sidney Agra 

 

 

STAFF ÁUDIO VIDEO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 892 – FAROL.  CEP.: 57052-675 

CNPJ 01.687.588/0001-66   IE ISENTO. 
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação emergencial, pelo prazo de 03

(três) meses, de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente, para as
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, nos termos do
Termo de Referência presente no evento 1033768.

 
Após formalização de sugestão de contratação direta por

dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93,
com a empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (HSP
TECNOLOGIA E ENGENHARIA), inscrita no CNPJ nº
11.754.292/0001-74, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) - Despacho SEIC 1034293, os autos foram devolvidos pelo
Senhor Secretário de Administração para que esta Unidade promova,
com a ugência devida, cotação necessária à justificativa de preços,
na forma recomendada pela AJ-DG (Despacho GSAD - 1035097).

 
Em atendimento, solicitamos apresentação de proposta

de preço a 13 (treze) potenciais fornecedores - 1035225, 1035227,
1035244 e 1036105, obtendo-se os valores abaixo elencados, onde se
observa que o valor ofertado por ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS (HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA), no montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais) é o mais vantajoso financeiramente para
este Tribunal.

 

Empresa
Valor total
estimado

(30 sessões)
HSP Tecnologia - R$ 30.000,00
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 1033763 R$ 30.000,00

Leny Films - 1035335 R$ 54.000,00
Estruturas Santana -

 1036107   R$ 32.000,00

Staff Vídeo - 1036108 R$ 90.000,00
(desconsiderado)

 
Há de se ressaltar que a citada empresa possui

experiência na execução do serviço ora demandado, tendo sido a
contratada que antecedeu à contratação atual, sem informação
de quaisquer registros de apontamento de falha contratual,
ressaltando a aferição de 32 (trinta e dois) autos de liquidação e
instrução de alteração contratual, conforme anunciado pela gestão
contratual, por meio do Despacho SEGEC - 1035219. 

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/03/2022, às 09:37, 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
1036110 e o código CRC 914524BD.

0002563-91.2022.6.02.8000 1036110v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1036110, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 29/03/2022, às 09:48, 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
1036132 e o código CRC 2EEEAAAD.

0002563-91.2022.6.02.8000 1036132v1

Despacho COMAP 1036132         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 83



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

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Parecer 332 (doc. 1034969), que

solicitava as justificativas de preço e de escolha do prestador,
além da reserva de crédito, procedemos à instrução
complementar e assinalamos:

a) quanto à justificativa de preços - Despacho
SEIC 1036110;

b) quanto à escolha do fornecedor - a certeza da
prestação do serviço face a comprovada experiência do
proponente, conforme atestam a SEGEC, Unidade Gestora, no
Despacho 1035219, e a própria SEIC, no citado
Despacho 1036110.

Nesse ponto, convém, desde logo, assinalar, que a
opção pela contratação emergencial em detrimento da opção
pela contratação de remanescente (art. 24, XI), dá-se,
sobretudo, em razão da segurança em se contratar empresa
que, de fato e de direito, tenha conhecimento do serviço e o
possa executá-lo, posto que por demais sensível aos trabalhos
da Corte.

Aqui, precisa ser esclarecido que no decorrer da
instrução que resultou na contratação da empresa Thamyres
Grinys de Moura Barbosa, CNPJ 37.221.415/0001-03, o
Processo SEI 0006075-19.2021.6.02.8000, foi priorizada a
discussão do aspecto orçamentário, dada a então diferença
entre a estimativa de preços e a contratação em curso naquela
ocasião (vide a propósito, o Despacho SEIC - 0978359,
reiterado no Depacho SEIC 0994129), de tal forma que, no
nosso entender, o momento agora é de revisão dos aspectos
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técnicos, no sentido de afastar o risco de se repetir a situação
ora enfrentada, advinda de um pedido de desistência da
contratação apresentado pela empresa vencedora do certame
(que, em tese, teria ofertado a melhor proposta).

Ou seja, os parâmetros que resultaram na
contratação malograda não se afiguram, em nosso modo de
entender, adequados, no momento (diga-se, antes de uma
minuciosa revisão dos aspectos técnicos envolvidos por conta
dessa inusitada situação), para garantir a seleção, em tempo e
modo, pois a programação de sessões plenárias é contínua, de
um prestador capaz de executar a contento o serviço.

Dessa forma, atendidas as recomendações da AJ-
DG, na forma acima assinalada (acresço que dos autos já
consta a reserva de crédito - doc. 1034232), devolvo os autos
à consideração superior de Vossa Senhoria, pedindo vênia
para sugerir que seja autorizada a contratação emergencial,
na forma instruída.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/03/2022, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036238 e o código CRC B32EBFE6.
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
À AJ-DG, 
 
 
Para conclusão da análise iniciada no Parecer 332

(doc. 1034969),  tendo em vista a informação do cumprimento
das diligências ali solicitadas (Despacho GSAD  1036238). 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/03/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036316 e o código CRC 3BBF94C9.

0002563-91.2022.6.02.8000 1036316v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
Senhor Diretor,
 
Atesto ciência acerca das considerações trazidas

pela Secretária de Administração no Despacho
GSAD 1036232.

 
O Parecer 332 (1034969) e o Parecer 333

(1035518), ambos desta AJ/DG, salvo melhor percepção, foram
exautivos acerca das temáticas trazidas no bojo do presente
processo, inclusive no que se refere à possibilidade da
contratação pela via emergencial.

 
Recomenda-se o envio dos autos à Presidência,

para a necessária e compentente deliberação, com a prévia
oitiva acerca das questões postas no procedimento, da Seção
de Aconselhamento Jurídico daquela unidade.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/03/2022, às 18:32, 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
1036854 e o código CRC 4C583C51.

0002563-91.2022.6.02.8000 1036854v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.

À SAD,

Senhor Secretário,

Segue o histórico dos documentos relativos ao contrato nº 34/2016, celebrado  com a
Empresa Alisson Honório Pereira dos Santos -ME, CNPJ  nº 11.754.292/0001-74:

Contrato nº 34/2016 - 0179638

1º Termo Aditivo-0301071

2º Termo Aditivo-0438879

3º Termo Aditivo - 0611463

4º Termo Aditivo - 0764152

5º Termo Aditivo - 0837268

6º Termo Aditivo - 0839743.

 

Ressalto que foram lavrados os seguintes contratos com a mesma empresa e  objeto
semelhante ainda com processos físicos: 32/2010, 13/2011 e 14/2012.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 29/03/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036880 e o código CRC C1A198D8.
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de março de 2022.
Senhor Presidente,
 
Em complemento à conclusão GDG 1035666,

submeto a Vossa Excelência o pronunciamento da AJ-DG
(1036854), a respeito da informação do cumprimento das
diligências pela SAD  1036238. 

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/03/2022, às 22:33, 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
1036895 e o código CRC C27C532B.
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de administração.

ASSUNTO :

Proposição. Contratação emergencial pelo prazo
de 3 (três) meses. Empresa especializada.
Prestação de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização deste
Tribunal. Parecer.

 

Parecer nº 360 / 2022 - TRE-AL/PRE/SAJ

Senhor Presidente,
 
Cuida-se de proposição (1033768) de contratação

emergencial, pelo prazo de 3 (três) meses, da empresa Alisson
Honório Pereira dos Santos (1034534), para a prestação de serviços
de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente
ao Tribunal e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via youtube, principalmente, as sessões plenárias desta Corte.

 
Conforme registrado pela Seção de Gestão de Contratos

(1033954), a proposta decorre da necessidade de contratação dos
serviços, tendo em vista a manifestação (1032944) da empresa
Thamyres Grinys de Moura Barbosa de desistência da continuidade
de execução do contrato nº 05/2022, decorrente da adjudicação da
empresa citada, classificada em segundo lugar no Pregão Eletrônico
nº 02/2022.

 
Justificou-se a proposição de contratação emergencial

com a alegação de indiscutível necessidade de continuidade da
execução dos serviços, interrompidos pela desistência da empresa
Thamyres Grinys de Moura Barbosa, com o adendo de que a
suspensão importaria no descumprimento de requisito estabelecido
por regulação interna, como previsto no art. 13, VII, da Portaria nº
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723/06, considerando que há agendamento das sessões plenárias
desta Corte para as datas de 28 e 30 de março do corrente ano.

 
Desse modo, acrescentou-se que não haveria tempo hábil

para a realização dos atos necessários ao cumprimento do prescrito
no art. 24, XI, da Lei nº 8.666/1993, com a convocação dos licitantes
remanescentes, na estrita ordem de classificação, para assumirem o
objeto do contrato, nas mesmas condições da empresa adjudicada.

 
Na instrução da contratação pretendida, juntaram-se

documentos necessários à formalização do negócio bem como minuta
do instrumento contratual.

 
A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral emitiu o Parecer

nº 332 (1034969), registrando o valor por sessão de julgamento 60%
maior cobrado pela empresa que se pretende contratar, quando
comparado com aquele contratado pela empresa desistente.

 
Ademais, apontou a possibilidade de utilização da regra

do art. 21, XI, cominado com o art. 64, §2º, concernente à hipótese
de contratação dos licitantes remanescentes na ordem de
classificação, com as mesmas condições acordadas com o primeiro
classificado, também para a situação em tela, de empresa que
desistiu da execução do contrato após a sua formalização, tudo
conforme o Acórdão Plenário nº 740/2013, do Tribunal de Contas da
União.

 
Acrescentou que, em atenção ao interesse público e às

regras contidas nos dispositivos citados, bem como ao fato de que a
contratação emergencial proposta implicaria maior ônus financeiro a
esta Corte, é recomendável prosseguir com a formalização de ajuste
com o próximo classificado, em atenção ao art. 21, XI, da Lei nº
8.666/1993.

 
No caso de não haver tempo hábil para os trâmites de

contratação ou mesmo a realização de nova licitação, a fim de
impedir a interrupção das gravações de sessões, que se busque
aproximar os valores a serem contratados emergencialmente com
aqueles relativos ao contrato firmado com a empresa desistente.

 
Para mais, o tempo de contratação emergencial deve ser
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correspondente ao estritamente necessário para instrução de nova
contratação, devendo a administração justificar o prazo de 3 meses
propugnado, caso se insista que seria de fato necessário para a
finalização do novo ajuste.

 
Continuou, citando o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993,

que regulou a contratação emergencial, bem como os requisitos
exigidos pelo art. 26, do mesmo diploma legal, que dizem respeito à
condições para a eficácia do processo de dispensa de licitação.

 
Assim, a contratação emergencial demandaria

procedimento preliminar, instruído com a caracterização da situação
emergencial que justifique a dispensa, a razão da escolha do
fornecedor do serviço, justificativa do preço e documento de
aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados
(art. 26, parágrafo único, I a IV, da Lei nº 8.666/1993).

 
Portanto, afirma ser a justificativa do preço essencial à

dispensa de licitação, mormente considerando que a proposta
apresentada é mais onerosa que o contrato firmado com a empresa
renunciante.

 
Opina, portanto, pela viabilidade jurídica da contratação

emergencial, diante da constatação de que o serviço a ser contratado
é imprescindível para a realização de sessões plenárias deste
Tribunal.

 
Porém, registra a necessidade de justificação do preço

proposto, vez que distoante do valor de referência licitado
anteriormente, com variação 60% superior ao anterior e
recentemente contratado. Também observou a necessidade de
reserva de crédito para a contratação pretendida.

 
A Secretaria de Administração impusionou os autos

(1035097), solicitando à Diretoria-Geral que, sem prejuízo das
medidas com vistas à contratação emergencial, seja, em caráter
excepcional, autorizada a execução dos serviços pela empresa HSP
Tecnologia e Engenharia, atribuindo tal despesa à contratada
desistente, a título indenizatório.

 
Após a juntada nos autos de cotações de preços de
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empresas, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral se pronunciou
novamente (1035518), afirmando a impossibilidade de se imputar as
despesas dos serviços excepcionais à empresa contratada, devido ao
fato de que deve ser aberto procedimento de imposição de
penalidade administrativa à mesma, sendo possível a reclamação de
indenização por perdas e danos na esfera cível. 

 
Ademais, com relação à contratação emergencial,

reiterou os termos de seu parecer anterior, no sentido da
possibilidade jurídica seguindo-se o rito do art. 24, IV, da Lei nº
8.666/1993.

 
A Seção de Instrução de Contratações registrou

(1036110) tabela contendo as cotações de 4 (quatro) empresas para
os serviços correspondentes ao prazo da contratação emergencial,
sendo que a empresa Alisson Honorio Pereira dos Santos (HSP
Tecnologia e Engenharia) apresentou o menor valor, equivalente
a R$30.000,00 (trinta mil reais). Também informou que a empresa
proponente foi a que executou os mesmos serviços antes da atual
contratada, sem que tenha havido registro de falha contratual de sua
parte durante todo o período.

 
Uma vez mais manifestou-se a Secretaria de

Administração (1036238), anotando que a instrução que resultou na
contratação da empresa Thamyres Grinys de Moura Barbosa, nos
autos do Processo SEI nº 0006075-19.2021.6.02.8000, priorizaram
aspectos orçamentários, em prejuízo da consideração de aspectos
técnicos, os quais devem, segundo opina, serem levados em
consideração neste momento, de modo a se evitar a repetição da
situação atual, de desistência da contratação apresentada pela
empresa vencedora do certame.

 
Assim, entende que os parâmetros que resultaram na

contratação malograda não se afiguram adequados, carecendo de
uma minuciosa revisão dos aspectos técnicos envolvidos por conta do
ocorrido.

 
A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral reiterou

(1036854) os termos de suas manifestações anteriores, entendendo
que as consultas que lhe foram direcionadas foram exauridas.

 
Por último, a Seção de Licitações e Contratos juntou
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(1036880) histórico do contrato nº 34/2016, celebrado com a
empresa Alisson Honório Pereira dos Santos-ME.

 
A Diretoria-Geral fez a conclusão do feito a Vossa

Excelência (1036895).
 
Vieram os autos para pronunciamento desta unidade

consultiva.
 
Era o que havia de essencial a relatar.
 
Esta Seção reitera os termos das anteriores

manifestações da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(1034969, 1035518).

 
Nesse sentido, entende-se como viável juridicamente a

contratação emergencial pretendida, desde que se obedeçam os
parâmetros legais exigidos para a dispensa de licitação com esse
fundamento, conforme o art. 24, IV, e 26, da Lei nº 8.666/1993.

 
Para melhor acompanhamento da consulta, colacionam-se

abaixo os dispositivos citados:
 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos.
(...)

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art.
17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art. 25,
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de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento
previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta
Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias,
à autoridade superior, para ratificação e publicação
na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.         
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:

I -  caracterização da situação emergencial,
calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança
pública que justifique a dispensa, quando for o caso; 
         
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os
bens serão alocados.    

 

Como se verifica no art. 26, citado acima, deve ser
ratificado por Vossa Excelência e posteriormente publicado na
impresa oficial, como condição para eficácia dos atos, a decisão
resultante de processo de dispensa, instruído com: a caracterização
da situação emergencial que fundamenta essa excepcionalidade; a
razão da escolha do fornecedor do serviço; a justificativa do preço; e
o documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os
bens serão alocados.

 
Pois bem, salvo melhor juízo, a imprescindibilidade do

serviço e impossibilidade de sua interrupção caracterizam a situação
de emergencialidade. Quanto a razão de escolha do fornecedor do
serviço e a justificativa do preço, deve-se ter atenção para a
fundamentação devida, no sentido de afastar solução de chamamento
do licitante remanescente do Pregão Eletrônico nº 02/2022, seja em
razão da impossibilidade de se aguardar os trâmites para
contratação, seja pela necessidade de observação de qualidade
técnica já assegurada pela empresa Alisson Honório Pereira dos
Santos (HSP Tecnologia e Engenharia) ou pela sua experiência
comprovada.

 
É mister oferecer elementos bastantes para a

justificativa da seleção e preço, considerando que a contratação
emergencial proposta importa maior dispêndio financeiro para esta
Corte, considerando que é 60% mais elevada que o valor de contrato
firmado com a empresa Thamyres Grinys de Moura Barbosa. Assim,
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se existem demandas tecnológicas e/ou de expertise na área que
justifiquem a maior onerosidade, isso deve ser explicitado na
justificativa de dispensa a ser apresentada.

 
Ainda firme nos termos do parecer da Assessoria Jurídica

da Diretoria-Geral, é mister justificar expressamente o prazo de 3
(três) meses do contrato emergencial propugnado. Caso se entenda
que demoraria esse tempo para a contratação de empresa
remanescente ou a realização de nova licitação, é necessário que se
apresente essa previsão, pois o prazo do ajuste excepcional não deve
ser maior que o tempo estritamente necessário para a formalização
de novo contrato.

 
No mais, há nos autos informações suficientes, no

entender desta unidade, para se fazer juízo a respeito da
possibilidade de dispensa de licitação. Caso se chegue à conclusão de
que foram justificadas devidamente a emergencialidade, escolha da
empresa e preço a ser pago, pode ser autorizado por Vossa
Excelência a dispensa de licitação e consequente contratação
emergencial, mediante a obediência das regras dos arts. 24, IV e 26,
da Lei nº 8.666/1993.

 
De outro lado, quanto à questão relacionada à

possibilidade de contratação da licitante remanescente nas mesmas
condições do contrato atual, conforme as previsões do art. 24, XI e
64, §2º, da Lei nº 8.666/1993, deve-se ter em mente que a dispensa
de licitação referida atende ao interesse público de desburocratizar a
administração, evitando novo certame quando já foram avaliadas as
condições de execução do contrato da empresa classificada. 

 
Entretanto, poderia ser justificada a opção da

administração por fazer nova licitação, ao invés de contratar a
empresa remanescente, sobretudo, se foi constatada a inadequação
do certame, de seu termo de referência, com relação a aspectos
técnicos dos serviços a serem contratados, conforme observado pelo
Secretário de Administração (1036238).

 
Nesse sentido, não se pode descuidar do fato de que a

empresa vencedora da licitação não conseguiu oferecer os serviços
conforme as expectativas e necessidade desta Corte. É portanto
natural a preocupação de que a outra empresa, classificada segundo
os mesmos parâmetros do Pregão Eletrônico nº 02/2022 que aquela
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que se omitiu, também não dê conta da demanda apresentada.
 
Além disso, cumpre lembrar que há procedimento em

trâmite (Processo SEI nº 0002425-27.2022.6.02.8000) em que se
propôs a inclusão do §5º, ao art. 45, da Resolução TRE/AL nº
15.933/2018 (Regimento), possibilitando a participação de
Desembargadores(as) Eleitorais e do(a) Procurador(a) Regional
Eleitoral em sessões presenciais do Tribunal por meio de
videoconferência, em situações em que não lhes for possível o
comparecimento.

 
Segue abaixo a redação do dispositivo propugnado:
 

Art. 45, §5º Em caso de impossibilidade de
comparecimento às sessões presenciais, é facultada
a participação de Desembargadores(as) Eleitorais e
do(a) Procurador(a) Regional Eleitoral por meio de
videoconferência, pelos meios tecnológicos indicados
pelo Tribunal.

 
No caso de ser aprovada a sugestão, é bem possível que

os parâmetros técnicos do serviço de som que constaram na licitação
correspondente ao Pregão Eletrônico nº 02/2022 não sejam
suficientes para dar conta da nova demanda. O que, por sua vez,
justificaria a necessidade de nova licitação.

 
É o parecer. À consideração superior de Vossa

Excelência.
 
Respeitosamente,
 
Pedro Augusto de Holanda Falcão
Analista Judiciário - Chefe da Seção de Aconselhamento

Jurídico

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Chefe de Seção, em 31/03/2022, às 16:49, 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
1037315 e o código CRC CFDF91F0.
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS
ASSUNTO : Autorização. Contratação direta. Nova licitação.

 

Decisão nº 1026 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando as justificativas contidas nestes auto
eletrônicos, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação e AUTORIZO, com
fulcro no artigo 24, inciso V da Lei nº 8.666/1993, devendo a
Administração atentar para que sejam obedecidos todos os
parâmetros para a dispensa de licitação, a contratação direta, com
dispensa de licitação, da empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA
DOS SANTOS (HSP Tecnologia e Engenharia), inscrita no CNPJ sob
o nº 11.754.292/0001-74, para a prestação de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via youtube,
principalmente, as sessões plenárias desta Corte,  no valor total de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo prazo de três meses, em
razão da imprescindibilidade do serviço e impossibilidade de sua
interrupção, comprovada a qualidade técnica e experiência do
contratado.

Registro, por pertinente, que houve manifestação
favorável da Assessoria da Diretoria-Geral, através dos
Pareceres (1034969) (1035518), bem como da Seção de
Aconselhamento Jurídico, por conduto do Parecer (1037315), pela
regularidade do procedimento para a contratação da empresa em
tela, em razão da imprescindibilidade do serviço e impossibilidade de
sua interrupção, comprovada a qualidade técnica e experiência do
contratado.

Consultando os autos, constato a inadequação do
Certame (Pregão Eletrônico nº 02/2022), do termo de referência com
relação a aspectos técnicos dos serviços a serem contratados,
conforme observações do Sr. Secretário de Administração no
Despacho (1036238) e determino a abertura de nova licitação,
devendo a administração concluí-la no prazo de 03 (três) meses
(mesmo prazo do novo ajuste excepcional).

Desse modo, determino o encaminhamento dos autos à
Secretaria de Administração para que, pelas unidades competentes,
proceda às medidas tendentes à efetivação da presente contratação,
atentando-se pela necessidade de publicação.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
04/04/2022, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1039328 e o código CRC 246A11DE.
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DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.
À SLC, para publicação e demais medidas cabíveis.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho, da qual deverá constar a vinculação ao Termo de
Referência (doc. 1033768) e à Proposta apresentada pela
contratada (doc. 1033768), dos quais constam, em pormenor,
as condições da presente contratação.

À SEGEC, para urgentes medidas de gestão,
inclusive comunicação ao prestador acerca do cronograma de
sessões e outros eventos porventura já agendados.

À ACS e à SAAP, para ciência e acompanhamento.
Por fim, peço vênia ao Sr. Diretor-Geral para

sugerir que o feito seja submetido à deliberação superior da
Presidência, no sentido de estender os efeitos da Portaria nº
111/2022 (doc. 1029460) à contratação veiculada nestes
autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2022, às 22:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040405 e o código CRC 6559634A.

0002563-91.2022.6.02.8000 1040405v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
À SLC, 
 
Cuida-se de sugestão do Senhor Secretário de

Administração (1040405), no sentido de estender os efeitos da
Portaria nº 111/2022 (doc. 1029460) à contratação veiculada
nestes autos.

Ou seja, indicar o servidor Tony Warren Gomes
de Sá, Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para
atuar como gestor, a servidora Bianca Renata de Almeida
Gomes de Mello, lotada na Seção de Acompanhamento e
Atos Preparatórios - SAAP, para atuar na fiscalização das
gravações das sessões do Plenário desta Corte Eleitoral, e a
servidora Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Assessora
de Comunicação Social - ACS, para atuar na fiscalização das
transmissões via plataforma YOUTUBE, do futuro contrato a
ser firmado com a empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA
DOS SANTOS (HSP Tecnologia e Engenharia), inscrita no
CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, para a prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via youtube, principalmente, as
sessões plenárias desta Corte.

Questiono qual o número do contrato  para que se
possa indicá-lo na futura portaria? 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/04/2022, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040801 e o código CRC EF76E1FA.
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1040405).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2022, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040813 e o código CRC 3C21E766.
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
Em tempo, solicito ao Sr. Diretor-Geral que se

colha a aprovação formal do Assessor Assessor Jurídico,
quanto à minuta de evento 1034534, posto que autorizada a
contratação, nos termos da Decisão 1026 (doc. 1039328).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2022, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040880 e o código CRC 68D26088.

0002563-91.2022.6.02.8000 1040880v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
De ordem, à AJ-DG, com a urgência que o caso

requer. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Oficial de Gabinete, em 05/04/2022, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040925 e o código CRC 71FE5232.

0002563-91.2022.6.02.8000 1040925v1
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. CONTRATUAL.

 

Parecer nº 386 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos eletrônicos para análise da minuta 1034534, a qual se
prestará a formalizar a contratação autorizada por meio da
Decisão 1026 (1039328), com fulcro no artigo 24, inciso IV da
Lei nº 8.666/1993, com a Empresa ALISSON HONÓRIO
PEREIRA DOS SANTOS (HSP Tecnologia e
Engenharia), inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74,
para a prestação de serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal e de gravação
de som e imagem e sua transmissão via youtube,
principalmente, as sessões plenárias desta Corte,  no valor
total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo prazo de três
meses, em razão da imprescindibilidade do serviço e
impossibilidade de sua interrupção, comprovada a qualidade
técnica e experiência do contratado.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Após o pronunciamento desta Assessoria Jurídica,

conforme se observa dos
eventos 1034969, 1035518 e 1036854, a Seção de Licitações e
Contratos juntou histórico (1036880) do Contrato nº 34/2016,
celebrado com a Empresa Alisson Honório Pereira dos Santos-
ME.

 
A Seção de Aconselhamento Jurídico manifestou-se

por meio do Parecer 360 (1037315), tendo a contratação sido
autorizada pelo Presidente deste Tribunal (1039328).

 
Constam as certidões de regularidade da empresa

nos eventos SEI n° 1033953, 1034398, bem como
a declaração de inexistência da prática de nepotismo 1034486.

 
A COFIN juntou a respectiva reserva de crédito no

evento SEI n° 1034232.
 
No evento SEI nº 1034534 fora juntada a minuta

contratual elaborada pela SLC, a qual esta Assessoria Jurídica
passará à análise de sua legalidade, ex vi do parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-
AL nº 15.787/17.

 
Era o que havia de essencial a relatar.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a

cargo das unidades competentes, passamos a opinar nos
termos que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
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3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os Órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do contrato (1034534).

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL
 
A minuta contratual ora analisada (1034534) atende

às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: a legislação aplicável, o objeto e seus elementos
característicos, o regime de execução, o preço e as condições
de pagamento, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a
indicação da classificação funcional programática, os direitos
e as obrigações das partes, a vigência, a sustentabilidade, as
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sanções cabíveis e os valores das multas, os casos de
rescisão, o reconhecimento dos direitos da Administração, em
caso de rescisão administrativa prevista no art. 78 da Lei
8.666/93, a legislação aplicável à execução do contrato e aos
casos omissos e a obrigação do contratado de manter, durante
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas.

 
4. CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, em face de sua regularidade

jurídico-formal e nos termos do parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta do
contrato (1034534), a ser firmado com a Empresa ALISSON
HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS (HSP Tecnologia e
Engenharia), inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74,
para a prestação de serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal e de gravação
de som e imagem e sua transmissão via youtube,
principalmente, as sessões plenárias desta Corte,  no valor
total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo prazo de três
meses.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral,

sugerindo, salvo melhor juízo, seja providenciada a
retificação quanto à fundamentação da Decisão 1026
(1039328), vez que lastreada no art. 24, V, no lugar do art. 24,
IV, da Lei nº 8.666/93, conforme a instrução processual dos
presentes autos, bem como as razões contidas na referida
decisão.

 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 05/04/2022, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040944 e o código CRC 9350A40B.

0002563-91.2022.6.02.8000 1040944v5
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 227. 2022RO000425.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 05/04/2022, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1040995 e o código CRC A1D593AE.
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de abril de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Ao solicitar o número do contrato à SLC para fins

de indicação dos gestores, esta Diretoria-Geral foi informada
por aquela unidade que não havia sido analisada a respectiva
minuta contratual, razão pela qual retornaram os autos à
análise da Assessoria Jurídica, para análise. 

Com vista dos autos, a AJ-DG, aprovou a minuta
elabroada pela SLC  e detectou a fundamentação da Decisão
1026 (1039328) deu-se com base no art. 24, V, em lugar do
art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, conforme a instrução
processual dos presentes autos, bem como as razões contidas
na referida decisão.

Pelo exposto, elevo o feito à apreciação de Vossa
Excelência, sugerindo, com a devida vênia, a retificação da
mencionada Decisão. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/04/2022, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041064 e o código CRC D6863A1C.

0002563-91.2022.6.02.8000 1041064v1
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Contratação direta. Inexigibilidade de Licitação. 

 

Decisão nº 1102 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 386/2022 (1040944), além
de toda a instrução ora efetivada nos autos, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de inexigibilidade
de licitação, e, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral
(1041064) , RETIFICO a Decisão nº 1026/2022, no tocante à
fundamentação legal, para com isso AUTORIZAR, com fulcro no
artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993, a contratação direta da
empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS (HSP
Tecnologia e Engenharia), inscrita no CNPJ sob o
nº 11.754.292/0001-74, para a prestação de serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal e
de gravação de som e imagem e sua transmissão via youtube,
principalmente, as sessões plenárias desta Corte, no valor total de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo prazo de 3 (três) meses, em
razão da imprescindibilidade do serviço e impossibilidade de sua
interrupção, comprovada a qualidade técnica e experiência do
contratado.

Outrossim, consultando os autos, constato a inadequação
do Certame (Pregão Eletrônico nº 02/2022), do termo de referência
com relação a aspectos técnicos dos serviços a serem contratados,
conforme observações do Sr. Secretário de Administração no
Despacho (1036238) e determino a abertura de nova licitação,
devendo a administração concluí-la no prazo de 03 (três) meses
(mesmo prazo do novo ajuste excepcional).

Encaminhe-se os autos à Secretaria de Administração
para que, pelas unidades competentes, proceda às medidas
tendentes à efetivação da presente contratação, atentando-se para a
necessária publicação.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/04/2022, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041086 e o código CRC B635473E.

0002563-91.2022.6.02.8000 1041086v4
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DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1040995),

registro minha assinatura no empenho 2022NE227, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2022, às 18:33, 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
1041263 e o código CRC 10B26FB4.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
À SLC, para publicar o extrato da Decisão 1102

(doc. 1041086), que ratifica a Decisão 1026 (doc. 1039328), e
consolidar a minuta contratual.

Em paralelo, devolvo os autos à COFIN, para
alterar a fundamentação da Nota de Empenho 227, tendo em
vista a referida Decisão 1102, que fundamenta a contratação
na figura do inciso IV, do art. 24, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2022, 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
1041281 e o código CRC 75083694.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (1041281).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/04/2022, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041295 e o código CRC BE9F8419.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Contrato nº 11/2022

SEI nº 0002563-91.2022.6.02.8000

Contrato de prestação de serviços de
operação  e  monitoramento  do
sistema de sonorização,  que entre si
celebram a União, por intermédio do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, e a empresa  THAMYRES
GRINYS DE MOURA BARBOSA.

Pelo  presente  instrumento,  o  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,
Órgão  do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38,
doravante denominado CONTRATANTE, 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 neste Município, e a empresa  ALISSON HONÓRIO PEREIRA
DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, situada na Rua
Dayse Talberg Mitchell, nº 175C, Tabuleiro do Martins, CEP: 57081-300, Telefones:
(82) 3334-3788 / 99903-5453 / 98848-6684, e-mail: hsptelecom@gmail.com, neste
ato representada por Alisson  Honório  Pereira  dos  Santos,  brasileiro,  casado,
engenheiro  eletricista, portador  da  Carteira  de  Identidade  nº  2002006047615
SSP/AL,  inscrito  no CPF sob o  nº  058.755.304-99, resolvem celebrar  o  presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  com fulcro  no  art.  24,  IV,  da   Lei  n°.
8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei
de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes
cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este  contrato  será  regido  pela  Lei  n.º   8.666,  de  21/06/1993,  ficando  os
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90
que sejam compatíveis com o regime de direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br  ,   seguindo o
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação emergencial, pelo prazo de
03 (três) meses, de empresa especializada para prestação de serviços de operação
e  monitoramento  do  sistema  de  sonorização  pertencente  ao  Tribunal  Regional
Eleitoral  de  Alagoas,  e  de  gravação  de  som  e  imagem  e  sua  transmissão  via
Youtube,  principalmente,  para  as  Sessões  do  Pleno  desta  Corte  de  Justiça
Especializada, de acordo com as especificações  descritas no Anexo I.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS

O valor total  estimado para o presente contrato é de R$  30.000,00
(trinta mil reais),  conforme tabela abaixo:

Item Descrição Quantidade 
estimada 
total

Valor Unitário Valor  Total

1 Sessão 
Plenária ou 
evento

30 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada,
como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e
outras.

 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O Tribunal Regional Eleitoral  de Alagoas, por ocasião do
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

PARÁGRAFO QUARTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 
0,0001644, assim apurado:I = (TX/100) I= (6/100)

I = 
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0,0001644
365 365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços  será  acompanhada,  fiscalizada e  atestada por
servidores lotados na Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenários e
Assessoria  de  Comunicação,  sendo  a  gestão  dos  serviços  realizada por
intermédio da Seção de Gestão de Contratos. 

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO

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) .

 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Prestar o serviço de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo
de Referência, Anexo I deste Contrato;

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se
refiram à Administração Pública, servidores, advogados, partes ou qualquer outra
que, pela sua natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento
do sigilo de informações, a Administração procederá à análise e as ações cabíveis,
sem prejuízo das sanções nas esferas penal e civil;

c)  Disponibilizar  quadro  de  profissionais  técnicos  especializados,  com  a
qualificação adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada;

d) Manter os profissionais adequadamente trajados e devidamente identificados
nas dependências do contratante;

e)  Substituir,  sempre  que  exigido  pela  fiscalização,  qualquer  um  dos  seus
empregados  em serviço,  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  forem
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à
disciplina ou ao interesse;

f) Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  tributárias,
administrativas  e  civis,  previdenciárias  e  de seguro,  bem como providências  e
obrigações em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da
execução do presente contrato ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em
dependências  da  contratante,  isentando  a  contratante  de  qualquer
responsabilidade;
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g) Manter,  durante  toda  a  execução  contratual,  compatibilidade  com  as
obrigações  assumidas,  conforme  dispõe  o  inciso  XIII,  do  artigo  55,  da  Lei  nº
8.666/1993;

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços;

i) Assumir  inteira  responsabilidade  civil,  administrativa  e  penal  por  quaisquer
danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros,
seus empregados ou prepostos;

j) Corrigir, às suas expensas, os serviços contratados antes de serem entregues
para veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções;

k) Zelar  pela  guarda,  conservação,  manutenção  e  limpeza dos  equipamentos,
instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

l) Zelar  pela  segurança  individual  e  coletiva,  utilizando  os  equipamentos  de
apropriados durante a execução dos serviços;

m) Informar  imediatamente  à  contratante  quaisquer  irregularidades  ou
transtornos que possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou
aos equipamentos;

n) Fornecer  os materiais  e equipamentos necessários  à perfeita execução dos
serviços,  incluindo  as  unidades  de  armazenamento  dos  arquivos,  empregando
somente materiais de qualidade;

o) Montar  os  equipamentos  para  realização  dos  serviços  com  antecedência
mínima de 01 (uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do
local pelo contratante;

p) Todo o conteúdo produzido pela contratada, (imagem, áudio, vinhetas, entre
outros relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá
fazer uso dele em quaisquer oportunidades que julgar pertinentes;

q) A contratada não poderá fazer  uso do conteúdo produzido,  a  não ser  com
autorização expressa do TRE/AL.

r)  Disponibilizar,  uma hora antes do início da sessão plenária ou evento,  toda
estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos, devendo estar instalados, testados e
em pleno funcionamento no Plenário ou espaço indicado pelo Tribunal;

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor
pertencente  ao quadro  de  pessoal do  Tribunal Regional  Eleitoral durante  a
execução dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de
publicidade, vinculativa  ou  não,  acerca  do  contrato  firmado  com  o  Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  salvo se documentalmente autorizado pela
Administração.
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PARÁGRAFO  TERCEIRO - É  expressamente  proibida,  a  partir  da  assinatura  do
contrato, a contratação  de  empresa  que  tenham  em  seu  quadro  societário,
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no
exercício  de  funções  administrativas,  assim  como  de  servidores  ocupantes de
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo
com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos
serviços contratados, devendo  este  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as
ocorrências, comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de
falhas ou defeitos observados;

b) Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
constatada na execução dos serviços;

c) Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa
desempenhar normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto
deste Termo de Referência;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses, contados da data da sua
assinatura,   com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da
União.

 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

PARÁGRAFO  PRIMEIRO   -  As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao
licitante contratado  juntamente  com  as  multas  convencionais  e  de  mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO SEGUNDO  -  Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
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poderá,  garantidos  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  aplicar  ao  agente  de
integração as seguintes sanções:

a) Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de  obrigações  de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar
outras mais severas;

b) Multa:

b.1) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de
15% (quinze por cento),  em razão de atraso no início, por dia, ou
no cumprimento do objeto ou na  sanação de irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;

b.2)  Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor
integral do  contrato,  em  razão de  recusa  em assiná-lo  ou  de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento
de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

d) Expedição de Declaração de Inidoneidade em nome da CONTRATADA
para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do
art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93, nos termos do art. 87, IV,
da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial
do  contrato,  conforme  o  caso,  para  imposição  da  penalidade  pertinente,  o  atraso
superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras  de penalidades serão previamente
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO - Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo
Terceiro desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às
previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no
art.109 da Lei 8.666/93.
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PARÁGRAFO OITAVO - Após o  trânsito  em julgado  do  processo  de  aplicação  de
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente
da nota  fiscal  a  que  vier  a  fazer  jus, inclusive  de  faturas  oriundas  de  outros
contratos celebrados com TRE/AL.

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será
enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o
valor devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na
Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do
Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO DEZ -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será  a  da  publicação  da  decisão  da  aplicação  da  penalidade  no  Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade  e  da  prevalência  e  indisponibilidade  do  interesse  público,  em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reaise comprovados.

PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir  os prazos
estipulados, totalou parcialmente, deverá apresentar  justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documentocontemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de  fato
superveniente, excepcional ou imprevisível,  estranho à  vontade das  partes,  que
altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiroreconhecido pela Administração.

PARÁGRAFO TREZE -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas  reguladoras  da  matéria,  em  especial  a  Lei  nos 8.666/1993,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação
das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão
publicados resumidamente no DiárioOficial da União.

 CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE

Os  preços  serão  fixos,  no  decorrer  da  contratação  pretendida,  exceto  na
ocorrência de variação, devidamente justificada, que exija a implementação legal do
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reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DA PRESIDÊNCIA  E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do Presidente
desta Corte, constante evento SEI 1041086 e às estipulações da proposta de preços
da Contratada (evento SEI nº 1033763), constantes no procedimento administrativo
nº 0002563-91.2022.6.02.8000.

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas,
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as
disposições estabelecidas nas  cláusulas  deste  contrato,  que,  lido  e  achado
conforme, vai assinado pelos representantes a seguir:

          Maceió/AL, 05 de abril  de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio      Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:

Alisson Honório Pereira dos Santos
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA
I – OBJETO

 

Contratação emergencial,  pelo prazo de 03 (três) meses, de empresa especializada para
prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente
ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  e  de gravação  de  som  e  imagem  e  sua
transmissão via Youtube, principalmente, para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça
Especializada.

 

II – JUSTIFICATIVA

 

Contratação  para  continuidade  da  prestação  de  serviço  remanescente,  em  face  da
desistência  na  execução  do  Contrato  n.º  05/2022, firmado  entre  este  Tribunal  Regional
Eleitoral  e  a  empresa  Thamyres  Grinys  de  Moura  Barbosa,  em face  da  necessidade  da
prestação  de  serviços que  abrangem  as  necessidades  públicas  permanentes,  sendo,
portanto,  imprescindíveis  para  atender  as  demandas  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas,  referentes  à  gravação  das  sessões  plenárias  desta  Corte  Eleitoral,  conforme
previsto no art. 13, VII, da Portaria nº 723/06, garantindo-se as condições para a realização
das atividades administrativas institucionais internas.

Necessidade de transmissão das sessões plenárias pela Web, em tempo real e continuidade
de sua veiculação através do Portal do TRE/AL.

Inexistência,  na  estrutura  funcional  do  Tribunal  Regional  Eleitoral,  de  ferramentas  e
profissionais específicos para suprir e/ou atender às necessidades especificadas neste termo,
de videogravação e transmissão de conteúdos e eventos.

 

III – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

  

DESCRIÇÃO DOS ITENS
QUANTIDADE

ESTIMADA SEMANAL
QUANTIDADE ESTIMADA

MENSAL
VALOR TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA
OU EVENTO

02 (NO MÍNIMO) 30 (NO MÁXIMO) A SER ESTIMADO
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IV – DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DOS SERVIÇOS 

Para  fins  de  operação,  deverá  ser  utilizado,  no  mínimo,  os  seguintes  equipamentos,  de
propriedade do Tribunal Regional Eleitoral:

a) 01 Mesa de som 8 de canais;

b) 01 Mesa de som de 24 canais;

c) 02 equalizadores de 2 canais;

d) 02 sistemas sem fio, portátil, para uso com microfone de mão;

e) 02 receptores PGX4;

f) 06 Caixas de som;

g) 14 microfones de mesa (dinâmico);

h) dentre outros.

 

A empresa contratada,  para  fins  de de gravação de  som e imagem das  sessões  e  sua
transmissão via Youtube, deverá utilizar um sistema próprio de videotrasmissão via internet,
utilizando no mínimo:

 

PARA SESSÕES PLENÁRIAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS SOB DEMANDA: 

a)  03  câmeras  com 1080  x  1920  linhas  de  resolução,  gravando  em FULL  HD,  ou  com
qualidade superior; no mínimo 01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das
sessões plenárias , 01 jogo de lentes, Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist, cartões de
gravação e baterias;

b)  Edição  da  íntegra  das  Sessões  Plenárias  e  demais  eventos  insitucionais,  com
caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de
caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta.

c)  Edição  e  finalização  das  Sessões  Plenárias e  demais  eventos  institucionais  para
entrega semanalmente  à  Assessoria  de  Comunicação  do  TRE/AL,  com  o  conteúdo  na
íntegra,  caracterizado  por  vinheta  de  abertura,  sessão  plenária  da  semana,  vinheta  de
encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo
no formato NTSC/widescreen 720x480 SD.

d) Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em
pleno funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão plenária.

e)  Transporte,  desmontagem,  manutenção  e  guarda  dos  equipamentos  é  de
responsabilidade do TRE/AL.
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f) Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia.

 

PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO:

a)  Disponibilização  de  técnico  em som,  com  antecedência  de  02  (duas)  horas,  após  a
solicitação do TRE/AL, ou, para as sessões plenárias, de acordo com calendário apresentado
pela gestão contratual ou fiscalização do futuro contrato, para revisão, testes e ajustes no
sistema de sonorização no Plenário do TRE/AL ou outros espaços.

b) Os equipamentos a serem utilizados são de responsabilidade do TREAL, bem como sua
manutenção.

c)  O  operador  fará  relatório  de  uso,  descrevendo  duração  do  evento,  equipamentos
utilizados,  ajustes  necessários,  solicitação  de  manutenção  corretiva  ou  preventiva bem
como ocorrências da operação do sistema.

d) Caso sejam identificadas avarias nos equipamentos devido a mau uso dos mesmos, o
fornecedor será responsável pela manutenção.

 

Deverá a futura contratada prestar,  para efeito de cumprimento do objeto,  as seguintes
tarefas:

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas;

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de uso;

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação
das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos;

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio;

e) Zelar pela segurança das pessoas;

f) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos;

g) implementar infraestrutura para garantir a qualidade, a segurança e a fidedignidade de
serviços  prestados,  envolvendo  a  captura,  edição,  armazenamento,  transmissão,
gerenciamento e disponibilização de áudio e vídeo digitais.

 

V – DO PRAZO DE ENTREGA/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

a)  Edição  e  finalização  das  Sessões  Plenárias e  demais  eventos  institucionais  para
entrega semanalmente  à  Assessoria  de  Comunicação  do  TRE/AL,  com  o  conteúdo  na
íntegra,  caracterizado  por  vinheta  de  abertura,  sessão  plenária  da  semana,  vinheta  de
encerramento;
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b) Uma hora antes do início da sessão plenária ou evento, toda estrutura técnica, mão-de-
obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno funcionamento no Plenário;

c) Os serviços serão recebidos a cada demanda executada, para efeito de verificação da
conformidade com especificações constantes da proposta da CONTRATADA e de acordo com
este Termo de Referência;

d) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  devendo  ser  corrigidos/refeitos
imediatamente ás custas da CONTRATADA sem prejuízo da aplicação de penalidades;

e) O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

f) Os serviços objeto deste Termo de Referência serão regular e normalmente executados
no Edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (situado atualmente no prédio da
OAM na Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol. Maceió-AL. CEP 57051-090).

VI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a)  Prestar  o  serviço  de  acordo  com  as  condições  e  prazos  propostos  neste  Termo  de
Referência;

b) Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso, e que se refiram à
Administração  Pública,  servidores,  advogados,  partes  ou  qualquer  outra  que,  pela  sua
natureza, não devam ser divulgadas. Em caso de descumprimento do sigilo de informações,
a Administração procederá à análise e as ações cabíveis,  sem prejuízo das sanções nas
esferas penal e civil;

c)  Disponibilizar  quadro  de  profissionais  técnicos  especializados,  com  a  qualificação
adequada para cada atividade ou tarefa a ser desempenhada;

d)  Manter  os  profissionais  adequadamente  trajados  e  devidamente  identificados  nas
dependências do contratante;

e) Substituir, sempre que exigido pela fiscalização, qualquer um dos seus empregados em
serviço,  cuja  atuação,  permanência  ou  comportamento  forem  julgados  prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatórios à execução dos serviços, à disciplina ou ao interesse;

f) Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  tributárias,  administrativas  e
civis, previdenciárias e de seguro, bem como providências e obrigações em caso de acidente
de trabalho com seus empregados, em virtude da execução do presente contrato ou em
conexão  com  ele,  ainda  que  ocorridos  em  dependências  da  contratante,  isentando  a
contratante de qualquer responsabilidade;

g) Manter,  durante  toda  a  execução  contratual,  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei nº 8.666/1993;

h) Assumir inteira e total responsabilidade técnica pela execução dos serviços;
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i) Assumir  inteira  responsabilidade  civil,  administrativa  e  penal  por  quaisquer  danos  e
prejuízos materiais ou pessoais causados pela contratada, a terceiros, seus empregados ou
prepostos;

j) Corrigir,  às  suas  expensas,  os  serviços  contratados  antes  de  serem  entregues  para
veiculação ao portal do TRE/AL, isentos de vícios, defeitos ou incorreções;

k) Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos
e materiais utilizados, bem como do local de trabalho;

l) Zelar  pela segurança individual  e  coletiva,  utilizando os equipamentos de apropriados
durante a execução dos serviços;

m) Informar  imediatamente  à  contratante  quaisquer  irregularidades  ou  transtornos  que
possam causar prejuízos à realização dos serviços contratados ou aos equipamentos;

n) Fornecer  os  materiais  e  equipamentos  necessários  à  perfeita  execução  dos  serviços,
incluindo as unidades de armazenamento dos arquivos, empregando somente materiais de
qualidade;

o) Montar os equipamentos para realização dos serviços com antecedência mínima de 01
(uma) hora, a fim de proceder aos testes, mediante liberação do local pelo contratante;

p) Todo  o  conteúdo  produzido  pela  contratada,  (imagem,  áudio,  vinhetas,  entre  outros
relativos ao serviço), será de exclusiva propriedade do TRE/AL, que poderá fazer uso dele em
quaisquer oportunidades que julgar pertinentes;

q) A contratada não poderá fazer uso do conteúdo produzido, a não ser com autorização
expressa do TRE/AL.

r)  Disponibilizar,  uma hora antes do início  da sessão plenária  ou evento,  toda estrutura
técnica,  mão-de-obra  e  periféricos,  devendo  estar  instalados,  testados  e  em  pleno
funcionamento no Plenário ou espaço indicado pelo Tribunal;

 

VII - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados,
devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à contratada
e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados;

b)  Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade  constatada  na
execução dos serviços;

c)  Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa desempenhar
normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de
Referência;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.
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VIII – DO PAGAMENTO

a) O pagamento será efetuado, mensalmente, por meio de ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias,  contado do recebimento da nota fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelos Fiscais de Contrato quanto a sua execução;

b)  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a  penalidades
eventualmente aplicadas;

c) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

d)  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  de  cada  pagamento,  fará  as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

e)  Se a empresa for optante pelo SIMPLES,  deverá anexar à nota fiscal  documento que
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima.

 

IX – HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

 a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, emitida pela Receita Federal;

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND,
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão
de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;

e)  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas,  emitido  pelo  TST  –  Tribunal  Superior  do
Trabalho.

 

X– DO REAJUSTE

a) Os preços serão fixos, no decorrer da contratação pretendida, exceto na ocorrência de
variação,  devidamente  justificada,  que  exija  a  implementação  legal  do  reequilíbrio
econômico-financeiro do contrato.

 

XI – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
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a) A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidores lotados
na Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenários e Assessoria de Comunicação,
sendo a gestão dos serviços realizada por intermédio da Seção de Gestão de Contratos.

 

XII – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

 

a) O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses.

 

XIII – DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

a)  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as  seguintes  sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a1) advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo
a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta
sanção, aplicar outras mais severas;

a2) multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), em
razão  de  atraso  no  início,  por  dia,  ou  no  cumprimento  do  objeto  ou  na  sanação  de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

a3) multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

a4) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

a5)  expedição de  declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para  licitar  ou
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°
8.666/93;

b) Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, conforme o
caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do
cumprimento das obrigações contratuais;

c) As sanções previstas nos subitens a4) e a5) poderão ser impostas cumulativamente com
as demais;

d) A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

e)  As  multas  poderão  ser  cumuladas  e  serão  descontadas  dos  valores  devidos  à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

XIV – DISPOSIÇÕES FINAIS
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a) Na proposta de preço devem estar incluídas todas as despesas e custos, como transporte,
tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com o
objeto da licitação;

d) A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias;

e) O contrato poderá ser rescindido, ANTES DO DECURSO DE SUA PREVISÃO, a critério da
Administração, em face da nova contratação, seja de licitante remanescente do certame
realizado, seja por ocasião de realização de novo certame para contratação do objeto em
tela, bem como por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento,
justificado  e  determinado  pela  máxima  autoridade  da  esfera  administrativa  a  que  está
subordinado  o  CONTRATANTE  e  exaradas  no  processo  administrativo  a  que  se  refere  o
Contrato.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
À COMAP,
Para fins de check-list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/04/2022, 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
1041305 e o código CRC 594F93F1.
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Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1041086 
 1041304 

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1033953 

 1034398

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 05/04/2022, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041306 e o código CRC E28160FF.

0002563-91.2022.6.02.8000 1041306v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1041306, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 05/04/2022, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041307 e o código CRC 482586A0.

0002563-91.2022.6.02.8000 1041307v1
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E-mail - 1041309

Data de Envio: 
  05/04/2022 19:05:17

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Contrato nº 11/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Boa Noite!

Segue em anexo o contrato nº 11/2022 para impressão de duas vias e assinatura das mesmas.

Após devolver as duas vias assinadas para Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
SLC

Anexos:
    Contrato_1041304_11___Contratacao_de_servico_de_sonorizacao_e_gravacao_SEI_0002563_91.2022_._emergencia._alysson.pdf
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 227(anulação) - RO 428; e
NE 229 - RO 429.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/04/2022, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1041314 e o código CRC 473CB18D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1041314),

registro minhas assinaturas nos empenhos 2022NE227 e
2022NE229, remetendo para igual procedimento e posterior juntada
aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/04/2022, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1042218 e o código CRC 6A3D24FD.

0002563-91.2022.6.02.8000 1042218v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/04/2022 19:45
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 227

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

05/04/2022 Global 0002563-91.2022.6.02 - 0,00

11.754.292/0001-74 ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

2022NECT. Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube. SEI 0002563-91.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

14 DISPENSA DE LICITACAO

24 - V -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DAYSE TALBERG MITCHELL 175 TABULEIRO DO MARTIN

CEP

57081-300

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2004
Versão Data/Hora

06/04/2022 19:45:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/04/2022 19:45
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

Total da Lista

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

001 0,00Despesa com a contratação emergencial de empresa especializada para
prestação de serviços operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal e de gravação de som e imagem e
sua transmissão via youtube, principalmente, as sessões plenárias desta
Corte. Vigência: 3 meses. Demais condições vinculadas ao termo de
referência constante do SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 e à proposta
apresentada pela contratada (doc. 1033768), Decisão nº 1026 / 2022 -
TRE-AL/PRE/GPRES.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

05/04/2022 Inclusão 1,00000 30.000,0000 30.000,00

05/04/2022 Anulação 1,00000 30.000,0000 30.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/04/2022 19:45:42

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

06/04/2022 19:15:10

Assinaturas

2  de      2004
Versão Data/Hora

06/04/2022 19:45:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/04/2022 19:46
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 229

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

05/04/2022 Global 0002563-91.2022.6.02 - 30.000,00

11.754.292/0001-74 ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

22CT0011. Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube. SEI 0002563-91.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

13 DISPENSA DE LICITACAO

24 - IV -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DAYSE TALBERG MITCHELL 175 TABULEIRO DO MARTIN

CEP

57081-300

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

06/04/2022 19:46:22
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/04/2022 19:46
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 30.000,00

Total da Lista

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

001 30.000,00Despesa com a contratação emergencial de empresa especializada para
prestação de serviços operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal e de gravação de som e imagem e
sua transmissão via youtube, principalmente, as sessões plenárias desta
Corte. Vigência: 3 meses. Contrato 11/2022, Decisão nº 1102 / 2022 -
TRE-AL/PRE/GPRES.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

05/04/2022 Inclusão 3,00000 10.000,0000 30.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/04/2022 19:46:22

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

06/04/2022 19:17:04

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

06/04/2022 19:46:22
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
Devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/04/2022, às 21:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1042282 e o código CRC 0E59E112.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022041900152
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 8/2022 - UASG 070369 - SEGUP TRE-AC

Nº Processo: 0000750-56.2022.6.01.8000.
Pregão Nº 31/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES & SERVICOS LTDA. Objeto:
O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços comuns e continuados de
recepção e assistência administrativa, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra,
a fim de atender as necessidades do tribunal regional eleitoral do acre, mediante alocação
de postos de serviço, consoante as especificações constantes do anexo i (termo de
referência) do edital do pregão eletrônico nº 31/2021.Notas de Empenho: n.º 215/2022 a
217/2022.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 18/04/2022 a 18/04/2023. Valor
Total: R$ 273.386,24. Data de Assinatura: 12/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/04/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2022 - UASG 070002 - TRE/AC

Nº Processo: 0000623-21.2022.6.01.8000.
Pregão Nº 90/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 07.589.288/0001-20 - UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS E
INFORMA. Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de 800 (oitocentas)
baterias de chumbo-ácido seladas para urnas eletrõnicas modelos 2009, 2010, 2011, 2013
e 2015, de acordo com as especificações, exigẽncias e prazos constantes no edital da
licitação e seus anexos, modalidade pregão, e proposta da contratada, que passam a fazer
parte deste instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as
disposições do presente contrato. Nota de Empenho n.º 223/2022. Fundamento Legal: LEI
10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 19/04/2022 a 19/04/2023. Valor Total: R$ 66.400,00.
Data de Assinatura: 18/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/04/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Processo (SEI) n.º 0000013-87.2021.6.01.8000. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 09/2019. Contratante: TRE/AC. Contratada: PROMOVE SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA - CNPJ nº 08.438.690/0001-77. ObjetoO presente termo aditivo tem por objeto
suprimir aprestação dos serviços contínuos de vigilância monitorada (central de alarme +
sensores de presença) com pronta resposta - grupo 01. prorrogar, com fundamento no art.
57, ii, da lei n.º 8.666/93, pelo prazo de 12 (doze) meses (02/04/2022 com término em
01/04/2023), o prazo de vigência estabelecido na cláusula terceira do instrumento
contratual original.. Vigência: 01/04/2019 a 01/04/2023. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 95.715,05. Data de Assinatura: 01/04/2022. Nota de Empenho: 199/2022.
Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, e Paulo Henrique
Moreira Chaves, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Processo (SEI) n.º 0000718-51.2022.6.01.8000. Segundo Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n. 18/2021. Contratante: TRE/AC. Contratada: ASA AGÊNCIA DE SERVIÇOS DO ACRE
LTDA. - CNPJ nº 11.815.892/0001-03. Objeto: prorrogar, com fundamento no com
fundamento no caput do artigo 57 da Lei n. 8.666/93, pelo prazo de 30 (trinta) dias,
correspondente ao período de 17/04/2022 a 16/05/2022, o prazo de vigência estabelecido
na Cláusula Sexta do instrumento contratual original. Vigência: 17/04/2022 a 16/05/2022.
Data de Assinatura: 13/04/2022. Nota de Empenho: 220/2022. Signatários: Carlos Venícius
Ferreira Ribeiro, Diretor Geral do TRE/AC em exercício, e Raimundo Ferreira da Silva,
representante da Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0002546-19.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 19/2022. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 13/2022. Validade: de 14/04/2022 a 14/04/2023. Beneficiários: DISBRAS
COMERCIO EIRELI, CNPJ: 01.279.761/0001-97 (Itens: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 39 e 49).

. Grupo 01

. Item Descrição Unid Quant. V. Unt. TOTAL (R$)

. 01 Papel A4, resma 500 folhas, resma 3.000 R$ 18,05 R$ 54.150,00

. 04 Caneta esferográfica com tinta
na cor azul.

Unid. 3.000 R$ 0,65 R$ 1.950,00

. 06 Caneta esferográfica com tinta
na cor vermelha.

Unid. 500 R$ 0,65 R$ 325,00

. 07 Caneta marca-texto. Unid. 300 R$ 1,04 R$ 312,00

. 08 Clipe para papel, número 1/0. caixa 150 R$ 1,70 R$ 255,00

. 09 Clipe para papel. caixa 150 R$ 1,60 R$ 240,00

. 10 Clipe para papel, número 6/0. caixa 150 R$ 2,15 R$ 322,50

. 18 Envelope grande, material papel
kraft, gramatura 90.

Unid. 2.000 R$ 0,50 R$ 1.000,00

. 39 Cola branca, de 40 gramas,
lavável, uso escolar, à base de
PVA .

Unid. 200 R$ 0,85 R$ 170,00

. 49 Caixa para correspondência, em
acrílico, cor fumê, medidas
aproximadas 22cm x 35cm

Unid. 50 R$ 20,50 R$ 1.025,00

. Total: R$ 59.749,50

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0002546-19.2021.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 19/2022. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 13/2022. Validade: de 18/04/2022 a 18/04/2023. Beneficiários:
PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 14.869.791/0001-03 (Itens:
2, 11, 12, 13, 14, 15 e 24) e GRÁFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSÃO LTDA, CNPJ:
42.545.989/0001-69 (Itens 22 e 37).

. PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 14.869.791/0001-03

. Item Descrição Unid Quant. V. Unt. TOTAL (R$)

. 2 Papel almaço A4 pautado com
margem, caderno com 20 folhas.
Formato A4 - 200mm x 275mm.
Cor branca.

Cader. 800 R$ 1,13 R$ 904,00

. 11 Clipe para papel, número 8/0. caixa 100 R$ 2,06 R$ 206,00

. 12 Pincel atômico, cor tinta azul. Unid. 150 R$ 1,34 R$ 201,00

. 13 Pincel atômico, cor tinta preta. Unid. 150 R$ 1,41 R$ 211,50

. 14 Pincel atômico, cor tinta
vermelha.

Unid. 100 R$ 1,38 R$ 138,00

. 15 Estilete, espessura 9mm.
Comprimento 130mm.

Unid. 100 R$ 1,20 R$ 120,00

. 24 Fita adesiva em polipropileno,
50x50, transparente.

rolo 850 R$ 4,44 R$ 3.774,00

. Total: R$ 5.554,50

. GRÁFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSÃO LTDA, CNPJ: 42.545.989/0001-69

. Item Descrição Unid Quant. V. Unt. TOTAL (R$)

. 22 Envelope, tipo ofício, com logotipo
colorido do Tribunal Regional
Eleitoral do Acre, cor branca.

Unid. 3.000 R$ 0,38 R$ 1.140,00

. 37 Bloco de senha, com 100 folhas.
Dimensões: 5,5 cm x 6 cm.

bloco 3.000 R$ 1,20 R$ 3.600,00

. Total: R$ 4.740,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 04/2021; Processo SEI nº
0002417-21.2020.6.02.8000; Fund. Legal: o que consta no processo SEI 0002417-
21.2020.6.02.8000, bem como no art. 65, II, "b",da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO
DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, CNPJ n° 35.708.427/0001-23 ; Objeto: alteração da forma
de execução dos contratos oriundos da Ata de Registro de Preços nº 04/2021, a fim de que
obedeçam os termos que se seguem: a) O gestor da Ata de Registro de Preços solicitará a
emissão de ordem de fornecimento/nota de empenho para o quantitativo estimado para
os próximos 06 (seis) meses; b) Os fiscais da Ata de Registro de Preços, representantes das
unidades da Justiça Eleitoral no interior do Estado, solicitarão o abastecimento de água
mineral diretamente à empresa detentora da Ata, no momento em que 50 % (cinquenta
por cento) dos botijões de água disponibilizados para a unidade estiverem vazios; c) a
Detentora da Ata entregará mensalmente ao gestor um relatório de consumo, com
respectivos recibos, para fins de pagamento. O aditivo não possui reflexos financeiros, não
implicando acréscimo no valor atual do contrato. Assinatura: 12/04/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2020; Processo SEI nº 0004332-
88.2019.6.02.8502; Fund. Legal: Parágrafo Quarto do art. 57 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993 e alterações e na Cláusula Dez do Contrato nº 01/2020; Partes: União, através
do TRE/AL, e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA - CIEE, CNPJ nº
61.600.839/0001-55; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato nº 01/2020, que trata do
serviço de Agente de Integração de Estágio, por 06 (seis) meses; Valor Mensal: R$
23.440,96; Valor Total R$ 117.204,80. Assinatura: 12/04/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2022 - UASG 323096 - SLC

Nº Processo: 0002563-91.2022.6.02.
Dispensa Nº 0/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 11.754.292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS. Objeto:
Contrtação emergencial, pelo prazo de 03 (três) meses, para rpestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao tre/al..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV. Vigência: 05/04/2022 a
05/07/2022. Valor Total: R$ 30.000,00. Data de Assinatura: 05/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/04/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2022 - UASG 070281 - SLC - TRE-AL

Nº Processo: 0005250-55.2021.6.02.
Não se Aplica Nº 0/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 12.350.153/0001-48 - MUNICIPIO DE AGUA BRANCA. Objeto: Cessão de uso do
imóvel situado na rua barão de água branca, s/n - centro, água branca/al..
Fundamento Legal: NÃO SE APLICA. Vigência: 04/04/2022 a 04/04/2027. Valor Total: R$
0,00. Data de Assinatura: 04/04/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/04/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Processo: (PAD) 10981/2017 TRE-AM Espécie: Nono Termo Aditivo ao Contrato nº
02/2013, de locação de imóvel destinado a abrigar a 15ª ZE, município de Borba-AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR: CLAUDICINEI
COELHO FADOUL. Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, em
especial o seu Art. 62, §3º, inciso I, e o Art. 3° da Lei nº 8.245/91. Do Objeto: alteração do
caput da Cláusulas Terceira (Do Prazo de Vigência) e Quarta (Do Preço). DO PRAZO DE
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, ou seja, de
13/05/2022 a 12/05/2023. DO PREÇO: O preço mensal do presente contrato é de R$
2.037,82 (Dois mil, trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), a partir de 13/03/2022.
Data da Assinatura: 29/03/2022. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE
ARAÚJO, pelo Locatário, e o CLAUDICINEI COELHO FADOUL, pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 20/2022, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa
ZETRASOFT LTDA. OBJETO: Cessão do direito de uso do licenciamento do Econsig.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como nos artigos 579 e
seguintes do Código Civil. Processo SEI: 0052711-64.2018.6.05.8000. ASSI N AT U R A :
18/04/2022. Vigência: 60 meses. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA
e a Sra. Ivani Munhoz, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 025/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA. OBJETO:
Prestação de serviço de locação de infraestrutura mobiliária para o fechamento de
cadastro eleitoral . VALOR TOTAL: R$ 8.793,72. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93
e suas alterações e Pregão n.º 010/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.33.90.39.14; Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI: 0000505-34.2022.6.05.8000.
VIGÊNCIA: da data da sua assinatura até 30 de junho de 2022. ASSINATURA:
18/04/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e a Sra. Denise
Neves da Silva, pela Contratada.
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DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2022.
À SCON, para registro contábil.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/04/2022, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1049858 e o código CRC CC160CA8.

0002563-91.2022.6.02.8000 1049858v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2022.
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Vindos os autos a esta seção gestora, não obstante

a indubitável aquisição de serviços junto à empresa Alisson
Honório dos Santos - ME., na ementa do Contrato 11/2022
consigna-se a denominação da empresa Thamyres Grinys de
Moura Barbosa.

Ante o externado, evoluo os presentes para
conhecimento e eventual providência, ressaltando manter o
presente aberto nesta seção, para amparo dos atos de
execução contratual.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Chefe de
Seção, em 24/04/2022, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1050393 e o código CRC F094BD25.

0002563-91.2022.6.02.8000 1050393v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  25/04/22  13:24     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 25Abr22   VALORIZACAO : 25Abr22  NUMERO  : 2022NS001262 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11754292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS     
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000040            DATA VENCIMENTO  : 25Abr22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 11/2022, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL,
POR TRÊ
  S MESES, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO E MON
  ITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PERTENCENTE AO TRE-AL, E DE
GRAVAÇÃO DE S
  OM E IMAGEM E SUA TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE PRINCIPALMENTE PARA AS
SESSÕES PLENÁ
  RIAS DO TRE-AL. SEI 0002563-91.2022.6.02.8000                                 
                                                                    
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 11754292000174                 812310201                            
                                                                       30.000,00
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   25Abr22   13:22  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
 
*********************************************************************************                                                                            
 

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  25/04/22  13:26                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 
  CONTA CORRENTE  : N 11754292000174                                            
  ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS                                            
                               SALDO ANTERIOR A 01ABR                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    25Abr 070011 00001 NS001262 541404           30.000,00C           30.000,00C
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET

 

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 25/04/2022, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1050641 e o código CRC 83311793.

0002563-91.2022.6.02.8000 1050641v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS001262   

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão, sendo importante destacar a necessídade de correção do
contratado constante na ementa, qual seja Thamyres Grinys de
Moura Barbosa, pois a contratação nos parece ser para Alisson
Honório Pereira dos Santos - ME.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 26/04/2022, 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
1051192 e o código CRC 7CA20809.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1º     TERMO     DE     APOSTILAMENTO  

MINUTA

Processo     SEI     nº  : 0002563-91.2022.6.02.8000
Contrato     nº  : 11/2022
Contratante: UNIÃO, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Contratada: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS.  
CNPJ     nº  : 11.754.292/0001-74
Objeto: Retificação da redação da Ementa do Contrato nº 11/2022

A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, neste ato representado por seu Presidente,  Desembargador Otávio Leão
Praxedes, com supedâneo no §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, lavra o presente
TERMO DE APOSTILAMENTO com o objetivo de retificar  a  redação  da  Ementa do
Contrato nº 11/2022.

Assim,  na  Ementa  do  Contrato  nº  11/2022,  onde  se  lê:
“...Thamyres Grinys de Moura Barbosa”, leia-se: “...Alisson Honório dos Santos - ME”.

Publique-se. Registre-se. Cientifique-se à Contratada.

Maceió/AL, xx de xxxxx de 2022.

    Desembargador Otávio Leão Praxedes
  Presidente
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2022.
À AJ/DG,
Para análise da minuta do Primeiro Termo de

Apostilamento ao Contrato nº 11/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 25/04/2022, às 19:10, 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
1051226 e o código CRC 25948B23.

0002563-91.2022.6.02.8000 1051226v1
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEGEC
ASSUNTO : ANÁLISE DA MINUTA DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO. CONTRATO 11/2022.

 

Parecer nº 477 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Cuida-se de análise da minuta do primeiro termo de
apostilamento (1051210) ao Contrato n° 11/2022, firmado
entre e o TRE/AL, que tem como objeto a contratação
emergencial de empresa especializada para a prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem.

 
O Apostilamento em questão tem o objetivo de

retificar a redação da ementa do Contrato n° 11/2022, para
que onde se lê: “...Thamyres Grinys de Moura Barbosa”, leia-
se: “...Alisson Honório dos Santos - ME”.

 
Assim, em face de sua regularidade jurídico-formal,

e observando que o contrato em epígrafe encontra-se vigente,
esta Assessoria Jurídica aprova o referido instrumento
(1051210), que observa o que dispõe a respeito os arts. 38 e
41 da Resolução TRE-AL nº 15.787/17, bem como o § 8º, do
art. 65, da Lei nº 8.666/93.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
26/04/2022, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/04/2022, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1051864 e o código CRC D9BC1BD9.

0002563-91.2022.6.02.8000 1051864v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 26 de abril de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Versam os autos sobre o Primeiro Termo de

Apostilamento  (1051210) ao Contrato n° 11/2022, firmado
entre e o TRE/AL, que tem como objeto a contratação
emergencial de empresa especializada para a prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, e de gravação de som e imagem.

O Apostilamento em questão tem o objetivo de
retificar a redação da ementa do Contrato n° 11/2022, para
que onde se lê: “...Thamyres Grinys de Moura Barbosa”, leia-
se: “...Alisson Honório dos Santos - ME”.

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica
emitiu o Parecer nº 477 / 2022 (1051864), manifestando-se
por sua aprovação, em face de sua regularidade jurídica. 

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

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 26/04/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1051997 e o código CRC C24251A6.

0002563-91.2022.6.02.8000 1051997v1
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO :
Autorização. Primeiro Termo de Apostilamento. Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços
de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação
de som e imagem.

 

Decisão nº 1435 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a proposição do Sr. Diretor-Geral, inserta
no evento SEI (1051997).

Tendo em vista toda a instrução efetivada nos autos,
considerando a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral por meio do Parecer nº 477/2022 (1051864), AUTORIZO, com
fulcro na cláusula quarta do termo contratual, os arts. 38 e 41, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, bem como o § 8º, do art. 65, da
Lei nº 8.666/93, a elaboração do Primeiro Termo de Apostilamento ao
Contrato de n.º 11/2022, que tem por objeto a contratação
emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços
de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem.

Ressalto, por oportuno, que o presente apostilamento tem
o objetivo de retificar a redação da ementa do Contrato nº 11/2022,
para que onde se lê : "...Thamyres Grinys de Maoura Barbosa", leia-
se: "...Alisson Honório dos Santos -ME".

Remetam-se os autos à Secretaria de Administração para,
pela unidade competente, proceder à lavratura do ato minutado no
evento SEI (1051864) e demais medidas de estilo.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/04/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1053135 e o código CRC 323CD8D0.

0002563-91.2022.6.02.8000 1053135v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2022.
À SLC, para consolidar a minuta da apostila, na

forma autorizada pela Presidência, na Decisão 1435
(doc. 1053135).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2022, às 19:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1053590 e o código CRC 3C63DBDD.
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1º     TERMO     DE     APOSTILAMENTO  

Processo     SEI     nº  : 0002563-91.2022.6.02.8000
Contrato     nº  : 11/2022
Contratante: UNIÃO, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Contratada: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ     nº  : 11.754.292/0001-74
Objeto: Retificação da redação da Ementa do Contrato nº 11/2022

A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, neste ato representado por seu Presidente,  Desembargador Otávio Leão
Praxedes, com supedâneo no §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, lavra o presente
TERMO DE APOSTILAMENTO com o objetivo de retificar  a  redação  da  Ementa do
Contrato nº 11/2022.

Assim,  na  Ementa  do  Contrato  nº  11/2022,  onde  se  lê:
“...Thamyres Grinys de Moura Barbosa”, leia-se: “...Alisson Honório dos Santos - ME”.

Publique-se. Registre-se. Cientifique-se à Contratada.

Maceió/AL, 28 de abril de 2022

    Desembargador Otávio Leão Praxedes
  Presidente
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E-mail - 1054477

Data de Envio: 
  28/04/2022 16:54:28

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

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 11/2022 para assinatura

Mensagem: 
  Prezado Mário, boa tarde!

Anexo segue o Primeiro Termo de Apostilamento ao Convênio nº 11/2022

Gentileza providenciar assinatura pelo Exmo Senhor Presidente do TRE/AL

Muito agradeço sua atenção.
Cordialmente,
Denise Maria de Araújo
slc@tre-al.jus.br
2122-7764/7765/99637-3090

Anexos:
    1º Termo de Apostilamento ao Contrato 11-2022 - Retificação.pdf
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

1º     TERMO     DE     APOSTILAMENTO  

Processo     SEI     nº  : 0002563-91.2022.6.02.8000
Contrato     nº  : 11/2022
Contratante: UNIÃO, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Contratada: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ     nº  : 11.754.292/0001-74
Objeto: Retificação da redação da Ementa do Contrato nº 11/2022

A União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, neste ato representado por seu Presidente,  Desembargador Otávio Leão
Praxedes, com supedâneo no §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993, lavra o presente
TERMO DE APOSTILAMENTO com o objetivo de retificar  a  redação  da  Ementa do
Contrato nº 11/2022.

Assim,  na  Ementa  do  Contrato  nº  11/2022,  onde  se  lê:
“...Thamyres Grinys de Moura Barbosa”, leia-se: “...Alisson Honório dos Santos - ME”.

Publique-se. Registre-se. Cientifique-se à Contratada.

Maceió/AL, 28 de abril de 2022

    Desembargador Otávio Leão Praxedes
  Presidente
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06/05/2022 13:47 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7109575 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 06/05/2022 13:46:23
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7109575
   Data prevista de publicação: 09/05/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14496050 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 03-2022 -YMPACTUS
LOCAAAES DE VEACULOS LTDA-5560-81.2021.rtf

5cacbb8e16c94004
f6b13e186afc6984 4,00 R$

155,68

14496051 Extrato do 1A Termo Apostilamento ao Contrato nA 11-
2022( Alisson HonArio) - retificaAAo.rtf

b3ba9e5c722c618b
8086f5eac96224e5 3,00 R$

116,76

14496052 Extrato do 3A Termo Apostilamento ao Contrato nA 06-
2019( Ativa) - complementaAAo.rtf

13d59f231f9b9cb5
6d65bd8ffcf7e03d 9,00 R$

350,28

14496053 Extrato do 4A Termo Apostilamento ao Contrato nA 08-
2019( Ativa) - complementaAAo.rtf

9ddd0961f0631f5b
6cf0c2177c1ccfd9 9,00 R$

350,28

14496054 Extrato do 4A Termo Apostilamento ao Contrato nA 09-
2019( Ativa) - complementaAAo.rtf

4cbcd6bf435dea67
1ceb6e6a316631aa 9,00 R$

350,28

TOTAL DO OFICIO 34,00 R$
1.323,28
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022050900181

181

Nº 86, segunda-feira, 9 de maio de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Inexigibilidade de Licitação Nº 5/2022 publicada no D.O.U de 05/05/2022,
Seção 3, Pág. 139 , Onde se lê: Declaração de Inexigibilidade em 03/05/2022. RODRIGO
PIRES ANDRADE MARANHAO. Diretor Divisão de Compras. Ratificação de Inexigibilidade em
03/05/2022. JOSE GALEBIO DE AGUIAR ROCHA. Diretor Substituto da Secretaria de Gestão
Administrativa. Leia-se: Declaração de Inexigibilidade em 06/05/2022. RODRIGO PIRES
ANDRADE MARANHAO. DiretorDivisão de Compras. Ratificação de Inexigibilidade em
06/05/2022. JOSE GALEBIO DE AGUIAR ROCHA. Diretor Substituto da Secretaria de Gestão
Administrativa.

(SIDEC - 06/05/2022) 090027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/077. Objeto: Aquisição de fogão Cook Top, elétrico de
quatro bocas para a copa do Plenário deste TRF 2ª Região.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 09/05/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 1004, Centro - Rio de
Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00041-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 09/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 19/05/2022 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/05/2022) 90028-00001-2022NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Disktec Comércio e Serviço Eireli.; Objeto: Prestar
serviços especializados em manutenção corretiva dos equipamentos e instalações que
compõem os sistemas de iluminação e sonorização do Teatro e do Cinema do Centro
Cultural Justiça Federal - CCJF, localizado na avenida Rio Branco, 241, Centro, nesta cidade,
com alocação de mão de obra para os serviços de operação dos sistemas de iluminação,
sonorização e vídeo; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 083/2021; Fundamento
Legal: Lei nº 10.520/02, Decreto 10.024/19 e Lei Complementar nº 123/06; Crédito
Orçamentário: Natureza da Despesa: 3.3.90.37.06; PTR: 168.418; O valor GLOBAL estimado
do Contrato: R$ 361.550,00 (trezentos e sessenta e um mil e quinhentos e cinquenta
reais); Data da assinatura: 04/05/2022; Proc. TRF2-EOF-2021/00156; Contrato nº TRF2-
CO N - 2 0 2 2 / 0 0 0 4 4 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0279698-73.2021. Objeto: Aquisição de cofres eletrônicos
individuais para acautelamento de pistolas.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 09/05/2022
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11 Andar, Conjunto 118,
Bela Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00010-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 09/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 20/05/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ISMAEL ANTONIO DE PAULA
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/05/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 1822-28.2022.4.05. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços continuados, sob demanda, de telefonia móvel nas modalidades
Local, Móvel-Móvel e Móvel-Fixo, VC1 e Longa Distância, Móvel-Móvel e Móvel-Fixo, VC2
e VC3 para quaisquer operadoras do Brasil, internet móvel 80GB (4/5G) ilimitados,
Roaming Nacional, Roaming Internacional, com fornecimento, em comodato, de
Smartphones Digitais 5G para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 09/05/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00009-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 09/05/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/05/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório. Em caso de
divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/05/2022) 90031-00001-2022NE099999
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato n°09/2021. Contratante: TRF5ªRegião.
Contratada:. LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A CNPJ n° 19.877.300/0002-
62. Objeto: a) Prorrogação do prazo de vigência do contrato, por mais 12
(doze) meses, com fundamento no art. 57, inc. II da Lei nº 8.666/1993 e na
Cláusula Sétima, item 7.1 do instrumento contratual; b) Alteração qualitativa,
com fundamento no art. 65, inc. II, da Lei 8.666/1993, conforme previsão
contida na Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 09/2021. PAV n° 0003467-
88.2022.4.05.7000-TRF5ªRegião. Vigência: 07/05/2022 a 06/05/2023 Valor: R$
3.070.087,80 (três milhões, setenta mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos)
PTRES-168462 e ED-339040.10. Assinatura: 05/05/2022. Assinam: Ricardo
Bouwman Filho, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªR. em Exercício, e
Alexandre Mota Albuquerque, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 03/2022; Proc. SEI nº 0005560-81.2021.6.02.8000; PE nº 12/2022,
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no
DOU; Assinatura: 06/04/2022; Objeto: Registro de preços de serviços de locação de
veículos automotores, conforme termo de referência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
12/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); YMPACTUS LOCACOES DE VEICULOS LTDA, CNPJ 19.258.135/0001-80,
Item 01, diária, 500, R$ 230,00, R$ 115.000,00.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Especie: Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 01/2020; Proc. SEI nº 0004332-
88.2019.6.02.8502; Partes: União, através do TRE/AL, representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes e o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E ESCOLA -
CIEE, CNPJ nº: 61.600.839/0001-55; Objeto: Retificação da redação da Cláusula Segunda

do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2020. Assim, na Cláusula Segunda do Sétimo
Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2020, onde se lê: "...valor total de R$ 117.204,80", leia-
se: "...valor total de R$ 140.645,76"; Assinatura: 05/05/2022.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 11/2022; Proc. SEI nº 0002563-
91.2022.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL, representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes e a empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS
SANTOS - ME, CNPJ nº: 11.754.292/0001-74; Objeto: retificar a redação da Ementa do
Contrato nº 11/2022. Assim, na Ementa do Contrato nº 11/2022, onde se lê:"...Thamyres
Grinys de Moura Barbosa", leia-se: "...Alisson Honório dos Santos - ME". Assinatura:
05/05/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 6/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0002960-
60.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços técnicos continuados e
especializados, com alocação de postos de serviços para atendimento das demandas de TIC
(Tecnologia da Informação e Comunicação) aos usuários do Tribunal Regional eleitoral do
Amapá - TRE/AP.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIDEC - 06/05/2022) 070029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 3166/2022 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento nº 09/2022.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei nº 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: CDMI - CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM NOSSA SENHORA DE
LOURDES LTDA. CNPJ 04.366.858/0001-25. Do Objeto: Prestação de serviços prestação de
serviços oncológicos: serviços de diagnósticos médicos por imagem em geral. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho 02.301.0033.2004.0001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U.
Data da Assinatura: 06/04/2022. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO
pelo Credenciante, e como representante da Credenciada os sócios administradores Senhor
JORGE ROBERTO DI TOMASO LEÃO e a Senhora MARIANNA FACCHINETTI BROCK.

EXTRATO DE RESCISÃO

Processo: 13478/2016 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato n. 06/2016.
Objeto: Rescisão amigável do Contrato n. 06/2016, que trata da prestação de serviço móvel
pessoal (smp), sob a modalidade local, plano pós-pago, com fornecimento de aparelhos
celulares (estações móveis), acessos individuais. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. Contratado (a): CLARO S/A. Fundamentação Legal:
Fundamentação Legal: com fundamento no inciso II, do parágrafo primeiro da Cláusula
Décima Terceira do referido termo e no art. 79, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e nos termos
do parágrafo único da Cláusula Quarta (Do Prazo de Vigência) do Sexto Termo Aditivo ao
Contrato. DO DISTRATO: Por força da presente rescisão, as partes dão por extinto, a partir
de 06/04/2022. DO PAGAMENTO: os pagamentos deverão ser realizados até o dia
06/04/2022, pela prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas
elétricos prediais do TRE/AM. Data da Assinatura: 25/04/2022. Assinam: Desdor.
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e a Sra. ANA CAROLINE DE SOUZA
RAMOS, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO Nº 18/2022

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
26/04/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 26/04/2022, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/05/2022, às 14h30 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a eventual
contratação de empresa especializada em vigilância eletrônica, com serviço de instalação,
manutenção e monitoramento contínuo (CFTV IP e alarme)

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIDEC - 06/05/2022) 070013-00001-2022NE000001
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E-mail - 1062035

Data de Envio: 
  09/05/2022 19:46:55

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 11/2022 

Mensagem: 
  Boa Noite!

Segue em anexo o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 11/2022, para conhecimento da
retificação.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC

Anexos:
    Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 11-2022.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, o Primeiro
Termo de Apostilamento ao Contrato nº 11/2022. Do que, para
constar, eu, Denise Maria de Araújo, Técnico Judiciário, lavrei a
presente certidão, que segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 19/05/2022, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1069324 e o código CRC 8D523E41.

0002563-91.2022.6.02.8000 1069324v2
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19/05/2022 15:33 Contratos 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/contratos-2021/contratos-2022/view 1/1

Primeiro Termo de Apostilamento
Nº do Processo: 0002563-91.2022.6.02.8000

Objeto: Retificação da redação da Ementa do Contrato nº 11/2022.Assim, na Ementa do
Contrato nº 11/2022, onde se lê:

 “...Thamyres Grinys de Moura Barbosa”, leia-se: “...Alisson Honório dos Santos - ME”.

Documentos:

Publicação do Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento no DOU
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/termos-de-apostilamento/2022/apostila_1_contrato_112022.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=181&data=09/05/2022


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

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
URGENTE!
Reporto-me ao Despacho SEGEC 1033954 e ao

Despacho GSAD 1036238, para solicitar à AGC/COSEG e à
SLC/COMAP imediatas providências para a deflagração do
novo certame, conforme autorizado na Decisão 1102, da
Presidência (doc. 1041086), uma vez que a contratação
veiculada nestes autos o foi pelo prazo de 3 (três) meses com
início no dia 5 de abril de 2022 (doc. 1043937), a demandar,
inclusive e sem prejuízo da medida anterior, urgente análise
de prorrogação excepcional da presente avença, dada a
proximidade do término de sua vigência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/06/2022, às 22:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089576 e o código CRC 49D8087E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
À SAD,
Senhor Secretário,
 
Diante do despacho GSAD 1089628, solicito que

seja apontada qual alteração deverá ocorrer no edital, para
viabilizar a confecção da nova minuta.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 15/06/2022, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089740 e o código CRC 6D294175.

0002563-91.2022.6.02.8000 1089740v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
 
 
À SLC, para que, em atendimento ao Despacho

GSAD 1089576, ao confeccionar a minuta do edital, após os
esclarecimentos que serão ofertados pelo senhor Secretário
de Administração, em atenção ao Despacho SLC 1089740, que
a referida minuta seja juntada aos autos do Procedimento SEI
nº 0006075-19.2021.6.02.8000, autos principais da
presente contratação.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/06/2022, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1089748 e o código CRC C9583174.

0002563-91.2022.6.02.8000 1089748v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
À SLC
(cópia à AGC, à SAAP, à SEGI e ao Sr. Pregoeiro)
 
Senhora Chefe,
 
Em resposta ao Despacho SLC 1089740, observa-se

que ainda durante a fase do Pregão discutiu-se sobre a
pertinência de se incluir, no edital, exigências de habilitação
técnica, conforme se pode constatar da leitura dos pareceres
29 (doc. 1001723), 37 (doc. 1002593) e da Informação 350
(doc. 1089740), constantes dos autos originais - Proecesso
SEI 0006075-19.2021.6.02.8000.

Deve-se observar ainda que, para confirmar a
capacidade técnica da empresa vencedora do certame, não
obstante o firme entendimento do Pregoeiro (doc. 1002180),
foi promovida diligência pela SEGEC (doc. 1004021), vindo a
empresa a apresentar a declaração de que trata o
doc. 1004254.

Nos presentes autos, a questão é citada no
Depacho GSAD 1036238, nos seguintes termos:

Aqui, precisa ser esclarecido que no decorrer
da instrução que resultou na contratação da
empresa Thamyres Grinys de Moura Barbosa,
CNPJ 37.221.415/0001-03, o Processo
SEI 0006075-19.2021.6.02.8000, foi priorizada
a discussão do aspecto orçamentário, dada a
então diferença entre a estimativa de preços e
a contratação em curso naquela ocasião (vide
a propósito, o Despacho SEIC - 0978359,
reiterado no Depacho SEIC 0994129), de tal
forma que, no nosso entender, o momento
agora é de revisão dos aspectos técnicos, no
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sentido de afastar o risco de se repetir a
situação ora enfrentada, advinda de um pedido
de desistência da contratação apresentado
pela empresa vencedora do certame (que, em
tese, teria ofertado a melhor proposta).
Ou seja, os parâmetros que resultaram na
contratação malograda não se afiguram, em
nosso modo de entender, adequados, no
momento (diga-se, antes de uma minuciosa
revisão dos aspectos técnicos envolvidos por
conta dessa inusitada situação), para garantir
a seleção, em tempo e modo, pois a
programação de sessões plenárias é
contínua, de um prestador capaz de executar a
contento o serviço.

 
Com essas informações, solicita-se que a SLC, com

apoio da AGC, da equipe de planejamento da contratação
original (Portarias 88 - doc. 0511213, 131 - doc. 0517899 e
352 - doc. 0593895, do Processo SEI 0000452-
42.2019.6.02.8000) e até do Sr. Pregoeiro, inclua na minuta
do edital requisitos de habilitação técnica compatíveis com as
necessidades do Órgão e observados os paâmetros legais
pertinentes.

 
Nesse propósito, no citado Processo SEI 0000452-

42.2019.6.02.8000, consta esboço de TR prevento ao menos
experiência mínima da licitante na prestação do serviço,
mediante apresentação de atestado de capacidade técnica,
como requisito de habilitação técnica, conforme consta do
doc. 0639560, item 12.1, in verbis:

12.1 – A PROPONENTE/LICITANTE deverá
apresentar atestado de capacidade técnica
comprovando a execução de atividades
similares às previstas neste Termo de
Referência de forma satisfatória;
 

Essa regra foi mantida nas minutas de TR
atribuídas à SAPEV (docs. 0656298, 0722861 e 0726702),
porém o modelo não seguiu por conta das limitações
orçamentárias então observadas, atestadas, entre outros,
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nos docs. 0782598, 0804895, 0816560 e 0819308, vindo a ser
proposta a alternativa declinada na Informação 10225
(doc. 0829404), de tal forma que a matéria passou a
ser tratada nos autos de nº 0012242-86.2020.6.02.8000,
conforme definido no Despacho GDG 0830519.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/06/2022, às 22:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1090522 e o código CRC DCE923DA.

0002563-91.2022.6.02.8000 1090522v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.

À SAD,

Senhor Secretário,

Esta Seção tem a informar que  em editais elaborados por este Órgão a  exigência de
capacidade técnica tem redação semelhante à apresentada por Vossa Senhoria no
Despacho 1090522, qual seja: " Quanto à qualificação técnica, a LICITANTE deverá
apresentar atestado de capacidade técnica comprovando a execução de serviços
similares aos previstos neste edital". 

Aspectos específicos  devem ser enfrentados no Termo de Referência, tanto no que
pertine às exigências de qualificação técnica, quanto no que se refere às especificações
técnicas dos serviços. 

Diante do exposto, esta Seção aguarda a apresentação de Termo de Referência
atualizado ou a manifestação da unidade demandante de que a exigência  comumente
utilizada em nossos editais (acima transcrita) se apresenta adequada à situação dos
presentes autos. 

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 17/06/2022, às 08:32, 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
1090582 e o código CRC B96268F0.

0002563-91.2022.6.02.8000 1090582v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
À AGC, à SAAP, à SEGI e ao Sr. Pregoeiro, para

ciência do Despacho SLC 1090582, reiterando ainda o
Despacho GSAD 1090522, pedindo que seja dada prioridade à
tramitação do presente feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2022, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1091161 e o código CRC 79F28467.

0002563-91.2022.6.02.8000 1091161v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4105 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC

À COSEG (c/c à Secretaria de Administração).
 
Senhor Coordenador, Senhor Secretário de Administração,
 
Conforme relatado nestes autos eletrônicos, o Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas celebrou com a microempresa ALISSON HONORIO
PEREIRA DOS SANTOS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, o
contrato de prestação de serviços TRE/AL Nº 11/2022, pelo prazo de 3 (três)
meses, a partir do dia 5 de abril de 2022, com fundamento no art. 24, IV, da Lei
nº 8.666/93 (v. doc. 1043937).

O indigitado contrato foi celebrado em face de a empresa
adjudicatária do objeto do Pregão Eletrônico TRE/AL Nº 02/2022, após assinar
o Contrato TRE/AL Nº 05/2022, ter desistido de executá-lo (v. autos dos
Processos SEI nº 0006075-19.2021.6.02.8000 e 0002759-61.2022.6.02.8000,
estes encartados naqueles).

Pois bem.
Ajustado o negócio jurídico acima assinalado, a Secretaria de

Administração, no último dia 14 de junho próximo passado, amparada na
determinação de Sua Excelência o Sr. Desembargador-Presidente, solicitou a
deflagração de novo certame licitatório, sem olvidar a "urgente análise de
prorrogação excepcional da presente avença, dada a proximidade do término
de sua vigência" - v. documento 1089576.

Nesse contexto, solicitou o apoio de unidades envolvidas na
contratação para inclusão na minuta do edital dos requisitos de habilitação
técnica compatíveis com as necessidades do órgão; contudo não tivemos
acesso a informações preliminares demandadas e técnicas para sugestão das
alterações  no termo de referência.

Considerando a iminente deflagração do concurso, esta unidade
administrativa (não obstante os percalços que vem enfrantando desde o início
deste exercício financeiro, com a falta de servidores para executarem as
atividades rotineiras da seção, tais como acompanhamento da execução dos
contratos, realização de diligências, relatórios de execução, análise de
documentos contratuais, verificação de regularidade fiscal dos fornecedores,
notificações de contratados, procedimentos para eventual aplicação de sanção
administrativa e atrasos nos pagamentos dos prestadores de serviços ao
Tribunal - só para termos ideia do momento atual que a unidade atravessa:
temos 2 funções comissionadas vagas criadas/removidas, mas ainda não
preenchidas depois da reestruturação implementada pela Resolução TRE/AL
Nº 16.219/2002), vai apresentar (neste fim de semana) a essa Secretaria
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informações conceituais na minuta do termo de referência solicitado (v.
SEI 0006075-19.2021.6.02.8000 - autos principais).

Por outro lado, a necessidade do serviço pela Administração é
fato inconteste.

O acesso, a informação, a transparência, a publicidade e a
disponibilidade da prestação dos serviços essenciais (atividade-fim) do Poder
Judiciário são demandas não só dos partícipes dos serviços judiciários
(Membros do Poder, representantes do Ministério Público, Advogados,
partes/interessados e dos estudantes de Direito), mas de toda a sociedade.

A informatização do processo judicial (processso eletrônico) e a
prática dos atos processuais pelo Poder Judiciário brasileiro é uma realidade -
desde a apresentação da demanda e demais atos processuais - audiências,
sustenções orais - até o julgamento final do pedido com o advento da sentença
e/ou julgamentos dos recursos admissíveis pelo ordenamento jurídico.

Nesse ambiente processual exposto, o Conselho Nacional de
Justiça - CNJ tem implementado nos últimos anos a adoção de medidas com
vistas ao acesso ao Poder Judiciário, à celeridade e eficiência da prestação
jurisdicional e, ainda, a divulgação para toda a sociedade, em tempo real pela
internet, da prática dos atos jurisdicionais e dos julgamentos em todas as
instâncias (do Poder Judiciário), com o objetivo de que todas as pessoas
(cidadão brasileiro ou não) tenham conhecimento das decisões que possam
atingir, direta ou indiretamente a vida dele (membro de uma sociedade plural -
econômica, social, de culturas, crenças e gêneros diferentes, com suas
peculiariedades e matizes, diversos e complexos) que habitam os rincões deste
país continental, disseminando-lhe a informação e os direitos que lhe
assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro, sem prejuízo de novas
interpretações e transformações que a sociedade possa absorver ou não do
mundo globalizado.

Nessa estrutura sócio-político-juridíco organizada, o Poder
Judiciário Eleitoral de Alagoas necessita, a nosso ver, da continuidade da
prestação dos serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
com gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube,
principalmente, para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada,
particulamente nesse momento que será dado o início efetivo do processo
eleitoral de 2022, com a realização das convenções partidárias para escolha
dos candidatos a cargos eletivos, registro de candidaturas, propaganda
eleitoral partidária, entre outros eventos eleitorais, sem olvidar da
particularidade do processo eleitoral, com seus prazos ínfimos, muitas vezes
contados em horas e/ou minutos, quando, então, a Justiça Eleitoral local
poderá ser provocada a decidir sobre questões que dizem respeito ao pleito
que se avizinha.

A interrupção da prestação dos serviços trará riscos iminentes
e/ou até irreparáveis para a Justiça Eleitoral e para a sociedade alagoana,
considerando o momento político eleitoral que toda a sociedade vive e, ainda,
a perda de possíveis registros históricos que poderão deixar de ser
registrados, neste momento, para conhecimento das futuras gerações sobre o
quadro social, político e eleitoral atual, cujos fatos e atos não poderão deixar
de serem conhecidos, considerando o momento atual da civilização - a
sociedade do conhecimento e da informação, cujos registros e anotações
ficarão em arquivos digitais para a história da humanidade.

Informação 4105 (1098020)         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 188



Nesse ponto, vimos propor a prorogação do Contrato TRE/AL Nº
11/2022, celebrado entre este Tribunal e a microempresa ALISSON HONORIO
PEREIRA DOS SANTOS-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, pelo
prazo máximo de até 88 (oitenta e oito) dias, a contar do dia 06 de julho de
2022 (inclusive) até o dia 1º de outubro de 2022 (inclusive), quando completará
o ciclo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do dia 5 de abril de 2022
(inclusive), prazo máximo permitido pela Lei nº 8.666/93, nos casos de contrato
de emergência, com fundamento no art. 24, IV, da Lei Nº 8.666/93 e alterações
posteriores.

Por fim, para fins de argumentação, é regra que os contratos em
caráter de emergência não poderão ser prorrogados. Contudo, há decisões do
Tribunal de Contas da União que têm admitido, em caráter extraordinário,
prorrogações, salvo engano, embora muito raríssimo, até ultrapassando o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que não será o caso concreto aqui
mencionado. Ademais, sugerimos que seja inserida cláusula resolutiva para o
referido contrato, no sentido de que tão logo assinado o novo contrato
decorrente do certame licitatório cujo processo encontra-se em curso, a
empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS-ME deverá ser
comunicada do seu término, desde que observado o prazo máximo de até 2
(dois) dias úteis.

Por último, ainda para fins exclusivamente de argumentação,
admitida, eventualmente, que a emergência do contrato cuja prorrogação ora
pugna tenha advinda de ausência de planejamento administrativo, a
porrogação, no nosso modo de entender, com todas as vênias daqueles que
pensam diferente, se impõe, em face da realidade posta e do iminente risco
irreparável que a Justiça Eleitoral e a sociedade alagoana correm,
considerando o momento sócio-político que a sociedade brasileira vive e fatos
histórios que poderiam deixar de serem registrados em arquivos digitais para
a posteridade.

Para encerrar: são 13h47min, quando digito esse último
parágrafo e salvarei o texto para eventuais correções; deixo de juntar o
SICAF pelo fato de encontrar-me com a senha pessoal para acessar o banco de
informações vencida  e também encontrar-se, sozinho, no setor, não tendo
também colega que possa acessá-lo.

Registro que apresentarei a versão do Termo de Referência a
que me referi acima, com as informações conceituais, nos autos do processo
originário da contratação, cuja orientação se depreende do Despacho
COMAP 1089748 ao solicitar que a minuta do edital seja juntada aos autos
mencionados naquele despacho.

Respeitosamente.
  
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 02/07/2022, às 14:01, 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
1098020 e o código CRC 4AE49755.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098020v12
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0002563-91.2022.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS - ME

 Procedimento Administrativo: 0002563-
91.2022.6.02.8000

 

 Contrato: 11/2022 (v.
doc. 1043937).

 

Objeto: prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube, principalmente, para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça
Especializada.

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 Dispensa de licitação (v. doc. 1039328).

2 Contrato original assinado pelas
partes? x   1043937

3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes? - - -

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

  x  1048385

5

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

  - -
Não se aplica ao caso. Situação emergencial.

(v. doc. 1098020).

6

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

     V. documentos
anexados: 1098030, 1098031, 1098032, 1098033, 1098034 e 1098035.

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

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?

  - -
Em face da situação emergencial registrada (v. doc. 1098020), a
vontade da contratada será declarada no momento da assinatura da
alteração contratual (Teoria da Declaração - Art. 112 do CCB).

 

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  V. Termo de Referência (doc. 1033768) e Informação 4105
(doc. 1098020). 

 

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?

  OBSERVAÇÃO: A Contratada sempre manteve ao longo da execução
contratual as condições de habilitação.

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal x   1098031

4.2Fazenda Pública Estadual x   1098032

4.3Fazenda Pública Municipal x   1098033

4.4INSS x   1098031

4.5FGTS x   1098034

4.6Justiça do Trabalho x   1098035

5
Consta previsão contratual de
exclusão dos custos não
renováveis?

- -  Não se aplica.

5.1Caso positivo, foram analisados e
excluídos? - -  V. item anterior.

ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES

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

SimNãoEvento/Obs.

Manifestação da contratada
concordando com os acréscimos
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1
concordando com os acréscimos
e/ou supressões que
serão formalizados no termo
aditivo?

- -  Não se aplica.

2

Orçamento detalhado em planilhas
que expresse a composição dos
custos unitários
da alteração, conforme art. 7º,
§2º, II, da Lei nº 8.666/93?

- -  Não se aplica.

3

Foram observados, na formação
dos termos aditivos, os limites
quantitativos
previstos no § 1º do artigo 65 da
Lei nº 8.666/93, considerando
individualmente os
acréscimos/supressões?

- - Não se aplica.

4

Justificativa que assegure a
pertinência entre os serviços
originariamente
contratados e os serviços que
serão acrescidos e/ou suprimidos,
mediante aditivo?

- - Não se aplica.

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?

- - Não se aplica.

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

- - Não se aplica.

3 Existe previsão contratual acerca
do reajuste do preço? - - Não se aplica.

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

- - Não se aplica.

5

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

- - Não se aplica.

REPACTUAÇÃO

 

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

SimNãoEvento/Obs.
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1

Requerimento, formulado pela
contratada, solicitando a
repactuação, mediante
demonstração analítica da variação
dos custos do contrato, por meio
de planilha?

- - Não se aplica.

2

A natureza do objeto é compativel
com a utilização de repactuação?
(Decreto nº
2.271/1997, art. 5º; Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 03/2009)

- - Não se aplica.

3 Existe previsão contratual acerca
da repactuação dos preços? - - Não se aplica.

4

Existe previsão contratual acerca
dos elementos que serão utilizados
para
cômputo do índice da repactuação
e da periodicidade de repactuação?

- - Não se aplica.

5

O pedido de repactuação
contempla o acréscimo de algum
custo não previsto
originariamente na proposta, mas
fixado por força de Acordo ou
Convenção
Coletiva de Trabalho?

- - Não se aplica.

6
O pedido de repactuação
contempla a supressão de algum
custo previsto
originariamente na proposta?

  Não se aplica.

7

Cópia da Convenção Coletiva de
Trabalho, devidamente registrada
junto ao órgão
competente do Poder Executivo,
que comprove majoração de
salários da
categoria profissional empregada
na execução dos serviços
contratados?

  Não se aplica.

8

Está atendido o requisito da
anualidade, contado este da data
do orçamento a que
a proposta se referiu (Acordo,
Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho) para
os custos de mão de obra ou da
data da proposta para os demais
insumos (arts. 2º
e 3º da Lei nº 10.192/01, art. 5º,
Decreto nº 2.271/97 e arts. 54 e
55 da IN
SEGES/MPDG nº 5/2017?

  Não se aplica.

No caso das repactuações
subsequentes à primeira, foi
observado o interregno de
um ano contado da última
repactuação correspondente à
mesma parcela objeto da
nova solicitação? (Entende-se
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9 como última repactuação a data
em que iniciados
seus efeitos financeiros,
independentemente daquela em
que celebrada ou
apostilada, conforme Orientação
Normativa nº 26, de 1º de abril de
2009, da
AGU).

  Não se aplica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 03/07/2022, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098029 e o código CRC A65BBC93.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098029v4
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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: 03/07/2022 10:47:30 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 
CNPJ: 11.754.292/0001-74 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ: 11.754.292/0001-74 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:13:10 do dia 01/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2022.
Código de controle da certidão: 71BD.621C.B0A2.B116
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 15:25:45 do dia 24/05/2022

Código de controle da certidão: BCD1-A050-8B70-4DEA

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.754.292/0001-74

Válida até 23/07/2022

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0942218/22-12

Contribuinte
ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 
05875530499

CPF/CNPJ
11.754.292/0001-74

Endereço
RUA DAYSE TALBERG MITCHELL, 175  , BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS, MACEIO/AL - CEP: 57.081-300

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 03 de Julho de 2022

Válida até: 01/10/2022

Código de autenticidade: 6A8F3C1C059F1246
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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03/07/2022 11:11 Consulta Regularidade do Empregador

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

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11.754.292/0001-74
Razão Social:ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 05875530499
Endereço: CJ JOSE DUBEAUX LEAO 175 QD 14 / TABULEIRO DO MARTIN / MACEIO /

AL / 57081-581

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/06/2022 a 28/07/2022 
 
Certificação Número: 2022062901154964609793

Informação obtida em 03/07/2022 11:10:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.754.292/0001-74
Certidão nº: 20835986/2022
Expedição: 03/07/2022, às 11:13:32
Validade: 30/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
Em face da bem lançada Informação 4105, da AGC

(doc. 1098020), à qual me filio, remeto os presentes autos à
SLC, para elaboração da minuta do termo de protraimento do
prazo de contratação emergencial, na forma sugerida,
devendo a SEIC juntar aos autos os documentos habilitatórios
pendentes.

Seguem os autos também à COFIN, para urgente
reserva de crédito.

Solicito que ao feito seja conferida total prioridade
de tramitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098501 e o código CRC 4E14E496.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098501v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  04/07/2022 15:48
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 184

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 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

04/07/2022 0002563-91.2022.6.02 - 29.333,33

Código Nome

11.754.292/0001-74 ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

Favorecido

Endereço

DAYSE TALBERG MITCHELL 175 TABULEIRO DO MARTIN

CEP

57081-300

Município

MACEIO AL

UF Telefone

Descrição

Reserva de Crédito. Sonorização do Pleno. Prorrogação. CT 11/2022. SEI 0002563-91.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

04/07/2022 Inclusão 29.333,33

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

04/07/2022 15:47:24
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 184 - RO 842

Observação:

Utilizados recursos do PI ADM MATAUX da Sealmox.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 04/07/2022, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098561 e o código CRC 2F51DECE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À AGC
 
Senhor Assessor,
 
Conforme consulta no SIAFI, após as liquidações

de abril e maio, observamos que apenas R$ 9.000,00 foram
utilizados, sendo a NE 229 emitida no valor de R$ 30.000,00.

 
Assim, solicitamos que seja analisado o saldo da NE

229 para eventual liberação de crédito, visto que o pré-
empenho emitido teve que utilizar recursos de outra UA, pois
esta despesa foi programada na LOA 2022 aquém do atual
valor de contratação.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/07/2022, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098563 e o código CRC B4394B01.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098563v1
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022 

 SEI nº 0002563-91.2022.6.02.8000 
Minuta 

Primeiro  Termo Aditivo ao 
Contrato nº 11/2022, celebrado 
nos autos do Processo SEI nº 
0002563-91.2022.6.02.8000, entre a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, e a empresa ALISSON 
HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato representado 
por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da   Carteira   de   Identidade   nº   215.430   
SSP/AL,   inscrito   no   CPF   sob   o   nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado neste Município, e a empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS 
SANTOS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, situada na Rua 
Dayse Talberg Mitchell, nº 175C, Tabuleiro do Martins, CEP: 57081-300, 
Telefones: (82) 3334-3788 / 99903-5453 / 98848-6684, e-mail: 
hsptelecom@gmail.com, neste ato representada por Alisson Honório Pereira dos 
Santos, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de 
Identidade nº 2002006047615 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 058.755.304-99, 
resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que  se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato pelo 

período de 88 (oitenta e oito) dias,  pelo que o mesmo passará a ter como 
data do final da vigência o dia 1º de outubro de 2022. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante 
notifique a contratada com, no mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

O valor total estimado para o novo período de vigência contratual é de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor unitário de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) e o quantitativo estimado de 30 (trinta) Sessões Plenárias ou Eventos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Programa de Trabalho nº 084621, Elemento de Despesa 33.90.37 
(Locação de Mão de Obra). 
 
PARÁGRAFO  ÚNICO - As despesas nos exercícios subsequentes correrão 
à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada 
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exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL 
 

Este termo aditivo tem amparo no artigo 24, IV e parágrafo segundo do 
artigo 57, ambos  da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da lavra 
do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, evento nº xxxx. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no 
Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na Lei n.º 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 julho de 2022. 

 
 
 
Pelo TRE/AL: 

Desembargador Otávio Leão Praxedes  
Presidente do TRE/AL 

 
 

Pela Empresa: 
 
 

Alisson Honório Pereira dos Santos 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À SAD,
Senhor Secretário,
Encaminho minuta do Primeiro Aditivo ao Contrato

nº 11/2022 visando  a prorrogação do contrato nº 11/2022 por
88 dias.

Solicito a ratificação do valor total estimado para
prorrogação de R$ 30.000,00, conforme orientação verbal de
Vossa Senhoria, ou indicação de valor diverso.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/07/2022, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098646 e o código CRC 4446CBC3.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098646v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
Em atenção ao Despacho SLC 1098646, ratifico o

valor indicado para o período complementar de contratação
emergencial, posto que praticamente este último equivale ao
período inicial da contratação, com pequena diferença de
dias, o que justifica a manutenção do valor incialmente
estimado.

Retornem os autos à SEIC, para complemento da
instrução e posterior remessa à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2022, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098677 e o código CRC 7BB7FAB1.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098677v1
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HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74
 

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

ALISSON  HONÓRIO  PEREIRA  DOS  SANTOS  ME,  pessoa  jurídica  do  direito
privado,  inscrita  no  CNPJ  nº  11.754.292/00001-74,   situada  na   RUA  DAYSE
TALBERG  MITCHELL  175C,  TABULEIRO  DOS  MARTINS,  MACEIÓ  AL.,
representada por sócio-gerente,  ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, CPF
nº 058.755.304-99, Carteira de identidade nº 2002006047615, expedida pela SSP/AL,
brasileiro(a),  estado  civil  CASADO,  residente  domiciliado  (a),  RUA DEPUTADA
SELMA  BENDEIRA  242,  BL  03  AP  205,  ANTARES,  MACEIÓ  AL,  vem
DECLARAR, sob as penas da lei artigo 2º, V, da resolução do CNJ Nº 07/2005, com
redação dada pela Resolução do CNJ Nº 229/2016, NÃO SER cônjuge, companheiro 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 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 efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na
imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art.
299 do Código Penal, 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 o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um)
a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é
particular.

Maceió/AL, 04 de Julho  de 2022

                                                                                                                                                      
Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente

(Eng. Eletricista Crea 0213335662)

Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL
Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.754.292/0001-74 DUNS®: 940354230
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
Nome Fantasia: HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/11/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 31/07/2022
FGTS 09/07/2022
Trabalhista Validade: 26/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/02/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 02/03/2020 (*)

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: 04/07/2022 15:19 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

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

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
ÀJ-DG,
 
Cumpridas as providências do Despacho SAD

1098501 com a juntada de Declaração de Inexistência de
Nepotismo (1098702) e SICAF (1098706), encaminhamos os
presentes autos.

 
Quanto à Declaração SICAF, ressaltamos que foi

juntada de forma suplementar, uma vez que a unidade gestora
já juntou todas as certidões necessárias, inclusive das
Fazendas Estadual e Municipal.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 04/07/2022, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098707 e o código CRC 4C0E2247.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098707v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À AJ-DG, para análise da minuta do instrumento

contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2022, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098834 e o código CRC 8A113B1D.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098834v1
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PROCESSO : 0002563-91.2022.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO. PRORROGAÇÃO. CONTRATO DE EMERGÊNCIA. ART. 24, IV, DA LEI Nº 8.666/93.

 

Parecer nº 906 / 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 ora inserta no evento SEI nº 1098643, do 1º Termo
Aditivo ao Contrato nº 11/2022, celebrado com a
Empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS – ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, cujo objeto é a
contrataçao emergencial dos serviços de operação e
monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal e de gravação de som e imagem e sua transmissão
via youtube, principalmente, as sessões plenárias desta
Corte, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo
prazo de três meses, em razão da imprescindibilidade do
serviço e impossibilidade de sua interrupção, comprovada a
qualidade técnica e experiência do contratado.

 
O citado termo aditivo tem por objeto a

prorrogação do contrato original por mais 88 (oitenta e oito)
dias.

 
2. DA INSTRUÇÃO PRESENTE NOS AUTOS
 
No dia 05/04/2022, por decisão da Presidência

deste Tribunal (Decisão 1102 - 1041086), com lastro na
instrução processual, restou autorizada a contratação direta
da Empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS
SANTOS (HSP Tecnologia e Engenharia), inscrita no CNPJ
sob o nº 11.754.292/0001-74, para a prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via youtube, principalmente, as sessões plenárias
desta Corte, em razão da imprescindibilidade do serviço e
impossibilidade de sua interrupção, comprovada a qualidade
técnica e experiência do contratado. Nesse mesmo ato, o
Presidente determinou a abertura de nova licitação,
ressaltando que a Administração deveria concluí-la no prazo
de 03 (três) meses (mesmo prazo do novo ajuste excepcional).

 
Apesar da ordem emanada da Presidência, apenas

no dia 02/07/2022 a Assessoria de Gestão de Contratos
informou as razões que impossibilitaram a deflagração do
procedimento licitatório, propondo, por fim a prorrogação da
avença em questão, pelo prazo máximo de até 88 (oitenta e
oito) dias, a contar do dia 06 de julho de 2022 (inclusive) até
o dia 1º de outubro de 2022 (inclusive), quando completará o
ciclo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do dia 5 de abril
de 2022 (inclusive), prazo máximo permitido pela Lei nº
8.666/93, nos casos de contrato de emergência, com
fundamento no art. 24, IV, da Lei Nº 8.666/93 e alterações
posteriores.
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Outrossim, a AGC pondera que "a emergência do

contrato cuja prorrogação ora pugna tenha advinda de
ausência de planejamento administrativo, a porrogação, no
nosso modo de entender, com todas as vênias daqueles que
pensam diferente, se impõe, em face da realidade posta e
do iminente risco irreparável que a Justiça Eleitoral e a
sociedade alagoana correm, considerando o momento sócio-
político que a sociedade brasileira vive e fatos histórios que
poderiam deixar de serem registrados em arquivos digitais
para a posteridade".

 
Não consta dos autos a informação de que a

empresa contratada possui interesse na renovação, nos
mesmos termos e condições atuais. 

 
A tabela de verificação exigida pela PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(Anexo XV - Alterações contratuais, envolvendo prorrogações,
acréscimos, supressões, reajustes ou repactuações), foi
preenchida e juntada pela Assessoria de Gestão Contratual,
conforme se observa do evento SEI nº 1098029.

 
A SGO juntou a respectiva reserva de crédito

(1098559), solicitando a análise do saldo da NE 229 para
eventual liberação de crédito, visto que o pré-empenho
emitido teve que utilizar recursos de outra UA, pois esta
despesa foi programada na LOA 2022 aquém do atual valor de
contratação (Despacho SGO 1098563).

 
O Senhor Secretário de Administração ratificou o

valor indicado pela SLC na minuta 1098643 para o período
complementar de contratação emergencial, posto que
praticamente este último equivale ao período inicial da
contratação, com pequena diferença de dias, o que justifica a
manutenção do valor incialmente estimado (Despacho GSAD
1098677).

 
3. DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL
 
O Contrato nº 11/2022 (1043937) foi assinado em

04/05/2022, com vigência de 90 (noventa) dias a partir da data
de assinatura.

 
Não houve aditivos ao contrato até o momento.
 
Assim, podemos concluir que o referido

instrumento encontra-se vigente.
 
Anote-se, ainda, a juntada das seguintes certidões:
 

1. SICAF (1098706);
2. Declaração Negativa de Nepotismo
(1098702);
3. Certidão Consolidada TCU (1098030);
4. Certidão da Receita Federal (1098031);
5. Certidão da Receita Estadual
(1098032);
6. Certidão da Receita Municipal
(1098033);
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7. Certificado de Regularidade do FGTS
(1098034);
8. Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (1098035);
 

4. DA PRORROGAÇÃO  DO CONTRATO 
 
De acordo com o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993,

será dispensável a licitação:
 

Art. 24. […]
IV – nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da
situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada
a prorrogação dos respectivos
contratos. (Grifamos.)

 
O afastamento da licitação com base nessa hipótese

tem legitimidade apenas em situações que demandem
atendimento imediato, que não possam aguardar o trâmite
usual das licitações, sob pena de prejudicar o interesse
público.

 
Justamente por deter natureza excepcional,

o contrato emergencial tem como objetivo atender a uma
demanda de forma pontual e imediata ou viabilizar o
atendimento de uma necessidade permanente durante o
período necessário à realização de uma licitação, quando for o
caso,1 devendo vigorar pelo prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data do evento emergencial ou
calamitoso, sendo vedada sua prorrogação.

 
Nesses casos, o contrato emergencial deve conter

expressa cláusula resolutiva que estabeleça sua extinção logo
após a conclusão do processo licitatório para nova
contratação dos correspondentes serviços, tal como pontuado
no Acórdão nº 3.474/2018 da 2ª Câmara do TCU.

 
O TCU tem recomendado que a Administração

Pública implante controles para mitigar riscos que possam
resultar na realização de contratações emergenciais que
afrontem o art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993, a exemplo de
medição do nível mínimo de estoque para itens essenciais e de
alerta sobre a necessidade de tomada de decisão quanto à
prorrogação de contrato de serviço de duração continuada ou
à realização de nova licitação (ver Acórdão nº 1.796/2018 do
Plenário do TCU).

 
Considerando as particularidades que caracterizam

a contratação emergencial, a regra é que não haja
sua prorrogação, ainda que seu prazo inicial tenha sido
inferior aos 180 (cento e oitenta) dias estabelecidos
como prazo máximo. Esse é o entendimento estabelecido,
inclusive no Acórdão nº 3.095/2008 da Segunda Câmara do
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TCU. A finalidade da lei, ao instituir tal prazo, foi a de evitar
que uma situação marcada pela excepcionalidade se tornasse
permanente a ponto de desviar-se do dever de licitar.

 
Compreendida a finalidade legal, se comprovada a

permanência da situação emergencial após a
celebração do contrato e o transcurso do prazo
originariamente estabelecido,  possível defender
a prorrogação de sua vigência, devendo serem ponderados os
valores envolvidos. Assim, a vedação legal poderá ser afastada
para garantir o atendimento da situação emergencial que
permanece, isto é, em face do interesse público que exige
atendimento urgente.

 
O TCU já entendeu nesse sentido em várias

oportunidades:
 

Relativamente a essa matéria, a
jurisprudência consolidada do
TCU é de que é vedada
a prorrogação de contrato fundamentado
na dispensa de licitação por
emergência ou calamidade
pública, exceto em hipóteses
restritas, resultantes de fato
superveniente, e desde que a
duração do contrato se
estenda por lapso de tempo
razoável e suficiente para
enfrentar a
situação emergencial. Exemplos
são os Acórdãos 1.667/2008-
Plenário, 1.424/2007-1a Câmara,
788/2007-Plenário, 1.095/2007-
Plenário bem como as Decisões
645/2002-Plenário e 820/1996-
Plenário. (TCU, Acórdão nº
1.022/2013, Plenário, j. em
24.04.2013, grifamos.)

 
Assim, desde que comprovada a permanência das

razões que deram causa à contratação emergencial ou, ainda,
o surgimento de novas circunstâncias que exijam a mesma
solução extraordinária. A prorrogação deve ser feita pelo
prazo estritamente necessário para atender à
urgência/emergência, sendo devidamente motivada e
fundamentada.

 
Ressalto, por oportuno, que o TCU tem

recomendado que a Administração Pública implante controles
para mitigar riscos que possam resultar na realização de
contratações emergenciais que afrontem o art. 24, IV, da Lei
nº 8.666/1993, a exemplo de medição do nível mínimo de
estoque
para itens essenciais e de alerta sobre a necessidade de
tomada de decisão quanto à prorrogação de contrato de
serviço de duração continuada ou à realização de nova
licitação (ver Acórdão nº 1.796/2018 do Plenário do TCU).

 
5. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO
 
Quanto ao conteúdo da minuta de aditivo

(1098643), vê-se que guarda consonância com as regras
dispostas no art. 55 da Lei de Licitações, pois discrimina as
partes contratantes (preâmbulo), o objeto (cláusula primeira),
o valor (cláusula segunda), a dotação orçamentária (cláusula
terceira), o fundamento jurídico (cláusula quarta), a
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vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência (cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta) e
as incorporações do termo aditivo ao contrato principal
(cláusula sétima).

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém providenciar a juntada de

declaração da empresa contratada de que possui interesse na
renovação, nos mesmos termos e condições atuais.

 
Reforço, por oportuno, a necessidade de a

Administração adotar rigorosos controles para minorar os
riscos, a fim de se evitar a realização de contratações
emergenciais que afrontem o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993,
privilegiando a regra que é a realização de licitações.

 
Uma vez realizada a diligência supra, na forma

prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta
Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta do Primeiro Termo Aditivo (1098643), com
o objetivo de estender a vigência do Contrato nº 11/2022, por
mais 88 (oitenta e oito), firmado com a Empresa ALISSON
HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 11.754.292/0001-74, cujo objeto é a contrataçao
emergencial dos serviços de operação e monitoramento do
sistema de sonorização pertencente ao Tribunal e de gravação
de som e imagem e sua transmissão via youtube,
principalmente, as sessões plenárias desta Corte.

 
Recomenda-se o envio dos autos à Presidência,

para a competente análise e decisão, com a sugestão de prévia
oitiva da Seção de Assessoria Consultiva, se assim
entender conveniente.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral,

salientando que o prazo para a prorrogação que se
pretende expira-se no dia 05/07/2022 (amanhã).

 
Face à urgência na tramitação dos presentes autos,

em paralelo, faço remessa do procedimento à Secretaria de
Administração para ciência.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 04/07/2022, às 20:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1098836 e o código CRC 61332540.

0002563-91.2022.6.02.8000 1098836v11
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DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À SEIC e à AGC, para urgente juntada do

documento assinalado no Parecer 906, da AJ-DG
(doc. 1098836).

Solicito que, após a juntada do documento, o feito
siga diretamente para a Diretoria-Geral, com vista à
autorização da despesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/07/2022, às 20:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099044 e o código CRC 319E08A2.

0002563-91.2022.6.02.8000 1099044v1
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JOSE CARLOS SOUZA <jose.carlos.souza.007@gmail.com>

Prorrogação do Contrato TRE/AL Nº 11/2022. 
1 mensagem

JOSE CARLOS SOUZA <jose.carlos.souza.007@gmail.com> 5 de julho de 2022 09:42
Para: hsptelecom@gmail.com, seic@tre-al.jus.br, josericardo@tre-al.jus.br

À empresa individual ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS.
(CNPJ -  11.754.292/0001-74).

Senhor proprietário,

Visando atender à diligência solicitada pela e. Assessoria Jurídica da Diretoria-geral do TRE/AL, consulto Vossa
Senhoria, representante da empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ  11.754.292/0001-74, se
tem interesse em prorrogar o Contrato TRE/AL Nº 11/2022, celebrado entre essa empresa e o TRE/AL, no mesmo
preço praticado atualmente, pelo período máximo de 88 (oitenta e oito) dias, no máximo, a partir de hoje, dia
05/07/2022 (excluindo-se este dia), até o dia 1º de outubro de 2022 (inclusive).

Esclareço a Vossa Senhoria que o prazo acima assinalado deve-se ao fato de o prazo de contrato celebrado por
emergência ser de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias.

Por fim, informo-lhe que se encontra- tramitando processo licitatório, com objetivo da contratação dos serviços objeto
do contrato que a empresa que Vossa Senhoria representa, de modo que, tão logo seja concluído o pregão
eletrônico e assinado o novo contrato, o ajuste celebrado (cuja prorrogação ora se pretende) será rescindido,
devendo o TRE/AL comunicar a Vossa Senhoria (representante da empresa) no prazo mínimo de 2 (dois) dias úteis.

Segue anexa a minuta da prorrogação do contrato para conhecimento de Vossa Senhoria.

Aguardo manifestação/resposta com urgência.

Atenciosamente.

José Carlos de Souza (em férias)
Assessoria de Gestão de Contratos /COSEG.

Minuta_Primeiro__Termo_Aditivo_ao_Contrato_11_2022___prorrogacao.pdf 
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JOSE CARLOS SOUZA <jose.carlos.souza.007@gmail.com>

Prorrogação do Contrato TRE/AL Nº 11/2022. 
2 mensagens

JOSE CARLOS SOUZA <jose.carlos.souza.007@gmail.com> 5 de julho de 2022 09:42
Para: hsptelecom@gmail.com, seic@tre-al.jus.br, josericardo@tre-al.jus.br

À empresa individual ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS.
(CNPJ -  11.754.292/0001-74).

Senhor proprietário,

Visando atender à diligência solicitada pela e. Assessoria Jurídica da Diretoria-geral do TRE/AL, consulto Vossa
Senhoria, representante da empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ  11.754.292/0001-74, se
tem interesse em prorrogar o Contrato TRE/AL Nº 11/2022, celebrado entre essa empresa e o TRE/AL, no mesmo
preço praticado atualmente, pelo período máximo de 88 (oitenta e oito) dias, no máximo, a partir de hoje, dia
05/07/2022 (excluindo-se este dia), até o dia 1º de outubro de 2022 (inclusive).

Esclareço a Vossa Senhoria que o prazo acima assinalado deve-se ao fato de o prazo de contrato celebrado por
emergência ser de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias.

Por fim, informo-lhe que se encontra- tramitando processo licitatório, com objetivo da contratação dos serviços objeto
do contrato que a empresa que Vossa Senhoria representa, de modo que, tão logo seja concluído o pregão
eletrônico e assinado o novo contrato, o ajuste celebrado (cuja prorrogação ora se pretende) será rescindido,
devendo o TRE/AL comunicar a Vossa Senhoria (representante da empresa) no prazo mínimo de 2 (dois) dias úteis.

Segue anexa a minuta da prorrogação do contrato para conhecimento de Vossa Senhoria.

Aguardo manifestação/resposta com urgência.

Atenciosamente.

José Carlos de Souza (em férias)
Assessoria de Gestão de Contratos /COSEG.

Minuta_Primeiro__Termo_Aditivo_ao_Contrato_11_2022___prorrogacao.pdf 
77K

HSP Tecnologia e Engenharia <hsptelecom@gmail.com> 5 de julho de 2022 09:52
Para: JOSE CARLOS SOUZA <jose.carlos.souza.007@gmail.com>
Cc: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, josericardo@tre-al.jus.br

Bom dia Sr. José Carlos Souza

Venho através deste manifestar interesse em prorrogar a presente contratação, com os termos acima citados, ciente
do prazo e valor, conforme minuta encaminhada.

Obrigado
Alisson Honório pereira dos Santos - Diretor

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

 
Alisson Honório - Eng. Eletricista - Proprietário

__________________________________________________________________________________________
__________

 
HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA

Elétrica - Telecom - Automação - Áudio Profissional
Rua Dayse Talberg Mitchel, Nº 175C.
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Tabuleiro do Martins - Maceió AL
Fones: 82-3334 3788 / 98848 6684 / 99903 5453

http://www.hspinfo.com.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4130 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC

Ao Gabinete da Diretoria-geral.
 
Senhora Chefe de Gabinete,
 
Em estrito cumprimento ao Despacho GSAD 1099044, encaminho

os autos a esse Gabinete para análise e apreciação do Senhor Diretor-geral,
com o cumprimento da diligência solicitada pela a e. Assessoria Jurídica dessa
unidade superior (v. docs. 1098836, 1099134 e 1099150).

Por oportuno, registramos que este subscritor, no exercício da
função de Assessoria de Gestão de Contratos/COSEG/SAD, não admitiu a que
essa prorrogação contratual tenha advindo de ausência de planejamento
administrativo como assinalou a AJ-DG no Parecer 906/AJ-DG (v. doc. 1098836).

 
Disse a AJ-DG: 
 

Outrossim, a AGC pondera que 'a emergência do
contrato cuja prorrogação ora pugna tenha advinda de
ausência de planejamento administrativo, a porrogação,
no nosso modo de entender, com todas as vênias
daqueles que pensam diferente, se impõe, em face da
realidade posta e do iminente risco irreparável que a
Justiça Eleitoral e a sociedade alagoana correm,
considerando o momento sócio-político que a sociedade
brasileira vive e fatos histórios que poderiam deixar de
serem registrados em arquivos digitais para a
posteridade'.
 

Dissemos nós - a AGC/COSEG (v. doc. 1098020):
 

Por último, ainda para fins exclusivamente de
argumentação, admitida, eventualmente, que a
emergência do contrato cuja prorrogação ora pugna
tenha advinda de ausência de planejamento
administrativo, a porrogação, no nosso modo de
entender, com todas as vênias daqueles que pensam
diferente, se impõe, em face da realidade posta e
do iminente risco irreparável que a Justiça Eleitoral e a
sociedade alagoana correm, considerando o momento
sócio-político que a sociedade brasileira vive e fatos
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histórios que poderiam deixar de serem registrados em
arquivos digitais para a posteridade.
 

À deliberação do Senhor Diretor-geral.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 05/07/2022, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099151 e o código CRC 722BE077.

0002563-91.2022.6.02.8000 1099151v3
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de análise da minuta do Primeiro Termo

Aditivo ao Contrato nº 11/2022, celebrado com a Empresa ALISSON
HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº
11.754.292/0001-74, cujo objeto é a contrataçao emergencial dos
serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização
pertencente ao Tribunal e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via youtube, principalmente, as sessões plenárias desta
Corte, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo prazo de
três meses, em razão da imprescindibilidade do serviço e
impossibilidade de sua interrupção, comprovada a qualidade técnica
e experiência do contratado.

O referido termo aditivo objetiva a prorrogação do
contrato original por mais 88 (oitenta e oito) dias.

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica, por
meio da manifestação 1098836, condicionou a aprovação da minuta
a juntada de declaração da empresa contratada de que possui
interesse na renovação, providência que foi satisfeita com a juntada
do documento 1099150, como bem esclarece o sr. Assessor de
Gestão de Contratos (1099151).

Dessa forma, concluo os autos a V. Exa. para a necessária
e competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizado o aditamento contratual na forma da minuta apresentada
(1098643) , salientando que o contrato que se pretende
prorrogar expira no dia de hoje, 5.7.2022.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/07/2022, às 14:34, 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
1099323 e o código CRC 5EAF297E.
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DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
 
Versam os autos sobre a prorrogação do Contrato nº

11/2022, que rege, por força de contratação emergencial, a
prestação dos serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização em uso no Pleno deste Tribunal, bem como gravação de
som e imagem. A iniciativa segue o deliberado por ocasião da
Decisão nº 1435/2022 (1053135).

Observo que, elaborada a Minuta (1098643) respectiva, a
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, devidamente provocada
(1098707), exarou Parecer (1098836) ratificando o teor do texto
sugerido, bem como ratificando a possibilidade de celebração do
adendo contratual, nos moldes em que sugerido.

Uma vez que constato, nos autos, a anuência do atual
contratado na celebração do ajuste de prorrogação, aprovo o teor da
minuta e, com isso, autorizo a celebração do Primeiro Termo Aditivo
ao Contrato nº 11/2022, que tem como contratada a empresa
ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS – ME, CNPJ nº
11.754.292/0001-74, de forma a que, segundo a Cláusula Primeira do
instrumento, haja a prorrogação do contrato por um período de mais
88 (oitenta e oito) dias, observando-se, com isso, a vigência até o dia
1º de outubro próximo.

Devolva-se à Secretaria de Administração para a
formalização do instrumento, a subscrição e necessária publicação,
autorizada, ademais, a edição do empenho necessário à despesa
correspondente, orçada, segundo o teor da Cláusula Segunda, pelo
montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/07/2022, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099616 e o código CRC FE1AB856.

0002563-91.2022.6.02.8000 1099616v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022                                                                                                                            
1 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022 

 SEI nº 0002563-91.2022.6.02.8000 
 
Primeiro  Termo Aditivo ao 
Contrato nº 11/2022, celebrado 
nos autos do Processo SEI nº 
0002563-91.2022.6.02.8000, entre a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, e a empresa ALISSON 
HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, 
inscrito no CNPJ/ MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato representado 
por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da   Carteira   de   Identidade   nº   215.430   
SSP/AL,   inscrito   no   CPF   sob   o   nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado neste Município, e a empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS 
SANTOS – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, situada na Rua 
Dayse Talberg Mitchell, nº 175C, Tabuleiro do Martins, CEP: 57081-300, 
Telefones: (82) 3334-3788 / 99903-5453 / 98848-6684, e-mail: 
hsptelecom@gmail.com, neste ato representada por Alisson Honório Pereira dos 
Santos, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Carteira de 
Identidade nº 2002006047615 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 058.755.304-99, 
resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que  se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato pelo 

período de 88 (oitenta e oito) dias,  pelo que o mesmo passará a ter como 
data do final da vigência o dia 1º de outubro de 2022. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser rescindindo antecipadamente, sem 
imposição de penalidades, no caso de conclusão do procedimento licitatório em 
andamento e contratação da empresa vencedora, desde que a contratante 
notifique a contratada com, no mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

O valor total estimado para o novo período de vigência contratual é de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o valor unitário de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) e o quantitativo estimado de 30 (trinta) Sessões Plenárias ou Eventos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Programa de Trabalho nº 084621, Elemento de Despesa 33.90.37 
(Locação de Mão de Obra). 
 
PARÁGRAFO  ÚNICO - As despesas nos exercícios subsequentes correrão 
à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Primeiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022                                                                                                                            
2 

exercício financeiro. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL 
 

Este termo aditivo tem amparo no artigo 24, IV e parágrafo segundo do 
artigo 57, ambos  da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da lavra 
do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, evento nº 1099616. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no 
Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na Lei n.º 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, 05 de julho de 2022. 

 
 
 
Pelo TRE/AL: 

Desembargador Otávio Leão Praxedes  
Presidente do TRE/AL 

 
 

Pela Empresa: 
 
 

Alisson Honório Pereira dos Santos 
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E-mail - 1099937

Data de Envio: 
  05/07/2022 18:46:11

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Primeiro Termo Aditivo com o TRE/AL para assinatura 

Mensagem: 
  Boa Noite!

Segue em anexo o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022 para assinatura com a maior urgência
possível.

Após devolver o aditivo assinado na Seção de Licitações e Contratos em duas vias, ou em caso de
assinatura eletrônica pelo email slc@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos

Anexos:
    Termo_Aditivo_1099929_Primeiro__Termo_Aditivo_ao_Contrato_11_2022___prorrogacao___Alisson.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de julho de 2022.
À SEIC, para registro no portal da transparência; e

à COFIN, para emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2022, às 22:01, 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
1100038 e o código CRC 2929769A.

0002563-91.2022.6.02.8000 1100038v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1100038).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/07/2022, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100263 e o código CRC A9204EF3.

0002563-91.2022.6.02.8000 1100263v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 184(anulação)  - RO 854.
NE 391 - RO 855.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/07/2022, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100279 e o código CRC 9636C1B1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À SCON,
(c/c SPPAC para ciência)
 
Solicito o cancelamento parcial da nota de

empenho 2022NE229 (1042278) no valor de R$ 17.000,00
(dezessete mil reais).

Ressalte-se que o valor total atual é de R$
21.000,00 (vinte e um mil reais), no entanto urge necessária a
manutenção de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em virtude da
cobrança da Nota Fiscal nº 384 (1097674), instruída na Nota
de Liquidação e Pagamento 1100402, ainda a ser enviada para
liquidação.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por TIAGO CASADO CAVALCANTE DANTAS,
Técnico Judiciário, em 06/07/2022, às 14:45, 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
1100429 e o código CRC E93B7FE2.

0002563-91.2022.6.02.8000 1100429v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 229 - RO 858.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 06/07/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100495 e o código CRC BFD46C0E.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 1100495         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 238



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

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1100495),

registro minha assinatura no empenho 2022NE229, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/07/2022, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100822 e o código CRC 907AAB84.

0002563-91.2022.6.02.8000 1100822v1

Despacho COFIN 1100822         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 239



Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/07/2022 18:31
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 229

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

05/04/2022 Global 0002563-91.2022.6.02 - 13.000,00

11.754.292/0001-74 ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

22CT0011. Serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização e de gravação de som e imagem e sua
transmissão via Youtube. SEI 0002563-91.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

13 DISPENSA DE LICITACAO

24 - IV -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DAYSE TALBERG MITCHELL 175 TABULEIRO DO MARTIN

CEP

57081-300

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2005
Versão Data/Hora

06/07/2022 18:31:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/07/2022 18:31
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 13.000,00

Total da Lista

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

001 13.000,00Despesa com a contratação emergencial de empresa especializada para
prestação de serviços operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal e de gravação de som e imagem e
sua transmissão via youtube, principalmente, as sessões plenárias desta
Corte. Vigência: 3 meses. Contrato 11/2022, Decisão nº 1102 / 2022 -
TRE-AL/PRE/GPRES.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

05/04/2022 Inclusão 3,00000 10.000,0000 30.000,00

06/07/2022 Anulação 1,00000 17.000,0000 17.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/07/2022 18:31:42

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

06/07/2022 18:24:14

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

06/07/2022 18:31:42
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
Devolvo os autos à SLC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2022, às 18:33, 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
1100837 e o código CRC E7B87D45.

0002563-91.2022.6.02.8000 1100837v1
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07/07/2022 18:35 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7251671 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 07/07/2022 18:32:36
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7251671
   Data prevista de publicação: 08/07/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14693415 Extrato do Contrato n. 28-2022 (AR SOLUCAES
ENGENHARIA).rtf

075a2e3d61984943
07591141c7468ce4 4,00 R$

155,68

14693416 Extrato do 1o Termo Aditivo ao Contrato n. 11-2022
(ALISSON HONARIO) prorogaAAo.rtf

78b8ec7bc8a4327e
91aa0401492eb544 4,00 R$

155,68

14693437 Extrato do 1o Termo Aditivo ao Contrato n. 12-2021
(ESTEL) prorogaAAo.rtf

569e7d64ef57a3cc
0e6323a394fea8f2 4,00 R$

155,68

14693438 Extrato do 7o Termo Aditivo ao Contrato n. 06-2019 (ATIVA)
repactuaAAo.rtf

a84294949a2adbab
356c7ceec7e0f1a6 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 15,70 R$
661,64
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022070800147
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EXTRATO DE NOTAS DE EMPENHOS

Processo SEI nº v. Nota de empenho: 2022NE00351, emitida em 07/07/2022. Contratada:
MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 28.472.036/0001-97. Objeto:
Televisor LED 42 e/ou 43 polegadas: Full HD, conversor digital integrado, conexão USB,
mínimo de duas conexões HDMI, conexão AV/vídeo componente, saída de áudio,
alimentação 110 V ou bivolt, controle remoto, no valor R$ 23.495,00 (vinte e três mil
quatrocentos e noventa e cinco reais). Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Ação:
10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano interno: INV PERMAN. Natureza da despesa:
44.90.52.33. Autorizado por FRANCISCO DJALMA DA SILVA - Presidente do TRE-AC R E .

Processo SEI nº v. Nota de empenho: 2022NE00352, emitida em 07/07/2022. Contratada:
MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ: 28.472.036/0001-97. Objeto:
Estrutura em aço. Pintura em epóxi-pó híbrida com tinta fosca, aplicada por processo de
disposição eletrostática, acabamento texturizado. Superfícies com acabamento
homogêneo, sem pontos cortantes, ásperos ou escórias, peças injetadas. Tratamento que
assegure resistência à corrosão. Medidas aproximadas: 3000 x 925 x 400mm, no valor R$
12.381,40 (doze mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta centavos). Fundamento
legal: Lei nº 8.666/93. Ação: 10.14102.02.122.0570.20GP.0012. Plano interno: INV
PERMAN. Natureza da despesa: 44.90.52.33. Autorizado por FRANCISCO DJALMA DA SILVA
- Presidente do TRE-ACRE.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022; Processo SEI nº 0002563-
91.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 24, IV e parágrafo segundo do artigo 57, ambos da Lei
nº 8.666/1993 e alterações posteriores; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa
ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-
74; Objeto: prorrogação do contrato pelo período de 88 (oitenta e oito) dias, pelo que o
mesmo passará a ter como data do final da vigência o dia 1º de outubro de 2022. Valor
total estimado para o novo período de vigência contratual: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
considerando o valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) e o quantitativo estimado de
30 (trinta) Sessões Plenárias ou Eventos. Assinatura: 05/07/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2021; Processo SEI nº 0004470-
04.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores
combinado com a Cláusula Dez do Contrato nº 12/2021; Partes: União, através do TRE/AL,
e a empresa ESTEL EMPRESA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
07.572.840/0001-78; Objeto: prorrogação do contrato pelo período de 12 meses, pelo que
o mesmo passará a ter como data do final da vigência o dia 02 de julho de 2023. Valor
mensal dos serviços, R$ 41.684,34 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais
e trinta e quatro centavos). Valor anual do contrato, no novo período da vigência: R$
500.212,13 (quinhentos mil, duzentos e doze reais e treze centavos). Assinatura:
30/06/2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004046-59.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 05/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 46/2022, que tem por objeto o
registro de preços para eventual aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios
- água mineral natural, obtida de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem
gás, para atender às demandas das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na
manutenção de suas atividades, no exercício 2022/2023, conforme localidades
discriminadas no Anexo Único do Termo de Referência, adjudicado à empresa Comercial
Idal de Alimentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o n° 32.353.943/0001-94, vencedora pelo
melhor lance no valor unitário de R$ 8,45 (oito reais e quarenta e cinco centavos), e valor
global de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais); e autorizou a contratação da
empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº
10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 07 de julho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022

Processo Administrativo SEI nº 0006844-27.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 06/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 44/2022, que tem por objeto a
contratação para a prestação dos serviços de Apoio à realização das Eleições Gerais de
2022, com fornecimento de mão de obra, para atuação nas Zonas Eleitorais e no Galpão
de Urnas (SPLOG) do TRE/AL, que foi adjudicado à empresa SOLUCAO SERVICOS COMERCIO
E CONSTRUCAO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 05.531.239/0001-01, pelo valor global de
R$ 1.399.356,25 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e seis
reais e vinte e cinco centavos); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art.
4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na
Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 07 de julho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2022 - UASG 070011- TRE-AL

Nº Processo: 0004113-24.2022.6.02.
Pregão Nº 85/2021-TSE. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 30.896.451/0001-10 - SEVEN SECURE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA .
Objeto: Aquisição de solução de gerenciamento de acessos privilegiados para dispositivos
(ativos de rede, servidores físicos e virtuais e outros sistemas tecnológicos), com
capacidade para armazenar, proteger, controlar, gerenciar, auditar e monitorar o acesso
privilegiado incluindo serviço de instalação e transferência de conhecimento, conforme
especificações, exigências e
prazos constantes do termo de referência - anexo i do edital da licitação. Fundamento
Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 06/07/2022 a 06/01/2023. Valor Total: R$
572.500,00. Data de Assinatura: 06/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/07/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006498-76.2021. Objeto: Contratação de empresa para alocação
de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios eleitorais, e monitoramento das
operações regionais de transporte, para atuação na logística de distribuição e recolhimento
de materiais para as eleições, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 08/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:

Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00058-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007606-43.2021. Objeto: Registro de Preços de aparelhos de
utensílios domésticos - ventiladores de coluna e de parede.. Total de Itens Licitados: 3.
Edital: 08/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377., Farol
- Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00057-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 08/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/07/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001978-39.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo -
HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 08/07/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00059-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/07/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 06/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 7648/2022 - TRE-AM. Objeto: promover a qualificação de 26 (vinte e seis)
servidores, mediante a participação, na modalidade presencial, "in company", no curso
denominado "POWER BI NA PRÁTICA", tendo como investimento o valor de R$ 20.540,00
(vinte mil, quinhentos e quarenta reais). Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. Contratada: KAIZEN TECH TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOA L
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 12.321.325/0001-55. Fundamentação Legal: art. 25,
inciso II, c/c art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93. Data da Autorização: 06/07/2022, pela
Diretora-Geral em substituição, Kétulle Cristine Mota de Albuquerque. Data da Ratificação:
06/07/2022, pelo Presidente, Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus, 6 de julho de 2022.
KÉTULLE CRISTINE MOTA DE ALBUQUERQUE

Diretor Geral
Substituto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 7737/2022. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de Material de consumo - Material de
Acondicionamento e Embalagem, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo
I do Termo de Referência PAD 7737/2022 - TRE/AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens
Licitados: 9. Edital: 08/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n -
Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00044-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 08/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 22/07/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/07/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 11651/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 14/2022. Objeto:
Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, corretiva e de assistência
técnica no conjunto de bombas hidráulicas, assim como limpeza nas cisternas e caixas de
água (reservatórios) existentes no edifício - sede do TRE-AM e fórum eleitoral da capital.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: F L
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EIRELI. CNPJ: 30.228.124/0001-90. Modalidade de Licitação: Pregão n. 21/2022.
Fundamentação Legal: com disposto nas Leis n. 10.520, de 17/07/2002, e alterações
posteriores, e na Lei n. 8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0570.20GP.0013, Elemento de Despesa 33.90.39.16 Serviço de
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e 02.122.0570.20GP.0013, Elemento de
Despesa 33.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações. Prazo de
Vigência: o contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no
DOU. Do Preço: valor anual estimado de R$ 91.754,12 (noventa e um mil, setecentos e
cinquenta e quatro reais e doze centavos). Data da Assinatura: 22/06/2022. Assinam:
Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, como Contratante, e o Senhor FÁBIO PEREIRA
LOUREIRO, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 59/2017 TRE-AM. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.
02/2017, de Prestação de serviços de telefonia fixa comutada - stfc, modalidade local,
nas zonas eleitorais do interior. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. Contratada: OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Fundamentação Legal:
com o fundamento na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
em especial seu Art. 57. Do Objeto: alteração do PREÂMBULO contratual, com os
novos CNPJ e Razão Social, em decorrência da incorporação da empresa Telemar Norte
Leste S.A., pela empresa OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, bem com alteração da
Cláusula Quinta (Da Vigência). Do Prazo de Vigência: o prazo de vigência será de
18/07/2022 a 31/12/2022. Data da Assinatura: 04/07/2022. Assinam: Desembargador
Presidente JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Contratante, e a Senhora VIVIAN DE
SOUZA DUARTE FIORENTINI, e Senhor SÉRGIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA pela
Contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2022.
À SCON,
Para registro do Primeiro Termo Aditivo ao

Contrato nº 11/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 08/07/2022, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102004 e o código CRC FB8AC73E.

0002563-91.2022.6.02.8000 1102004v1

Despacho SLC 1102004         SEI 0002563-91.2022.6.02.8000 / pg. 247



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

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  08/07/22  10:24     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 08Jul22   VALORIZACAO : 08Jul22  NUMERO  : 2022NS002533   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11754292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS     
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000083            DATA VENCIMENTO  : 08Jul22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11/2022 (EVENTO 1101363), CUJO
OBJETO
   É A PRORROGAÇÃO DO RESPECTIVO CONTRATO, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
   OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PERTENCENTE AO
TRE-AL, E D
  E GRAVAÇÃO DE SOM E IMAGEM E SUA TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE
PRINCIPALMENTE PARA A
  S SESSÕES PLENÁRIAS DO TRE-AL, POR OITENTA E OITO DIAS, TENDO COMO DATA
FINAL
  DE VIGÊNCIA O DIA 1º DE OUTUBRO DE 2022. SEI 0002563-91.2022.6.02.8000        
                                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 11754292000174                 812310201                            
                                                                       30.000,00
                                                                                
   LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   08Jul22   10:18  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
**********************************************************************************

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  08/07/22  10:26                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
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  CONTA CORRENTE  : N 11754292000174                                            
  ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS                                            
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                17.000,00C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    08Jul 070011 00001 NS002533 541404           30.000,00C           47.000,00C
                                                                                
                                                                                 
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 08/07/2022, às 10:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102063 e o código CRC 07CA48B8.

0002563-91.2022.6.02.8000 1102063v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS002533 (1102063).

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 08/07/2022, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102144 e o código CRC 4E29F883.
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Ofício nº 2055 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 12 de julho de 2022.

Ao Senhor,

Alisson Honório

Representante da empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS - ME

Rua Dayse Talberg Mitchell, 175 C – Tabuleiro dos Martins

CEP 57081-300 – Maceió/AL

 

Assunto: Entrega. Via Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022.

Processo SEI n° º 0002563-91.2022.6.02.8000.

 

            Prezado Senhor,

 

        Com os cordiais cumprimentos, encaminho a inclusa documentação, tratando-se
do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2022, celebrados entre o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a sua empresa, para fins de acompanhamento.

            Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.

                                                                                                               
Atenciosamente,

                                                                                                           Denise Maria de
Araújo

                                                                                                   Seção de Licitações e
Contratos do TRE-AL

                                                                                                  Tel.(82)2122-
7764/2122-7765/99637-3090
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Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/07/2022, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103565 e o código CRC EAA9EB3B.

0002563-91.2022.6.02.8000 1103565v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
      À SPAE,
     Para expedição do Ofício 2055/2022.
     Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/07/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103582 e o código CRC E618293E.

0002563-91.2022.6.02.8000 1103582v1
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