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Memorando nº 1163 / 2022 - TRE-AL/PRE/EJE
Maceió, 05 de outubro de 2022.

Para: Direção - Geral
Assunto: Contratação Maestro-Musicoterapia- Regência Coral TRE/AL
- 2022

 

 
 
Senhor Diretor,
 
Como é do seu conhecimento, este Tribunal possui um

grupo de servidores para apresentações do Coral e participam das
sessões de musicoterapia ministrada pelo Maestro Rodrigo Andrade
Teixeira. Ocorre que na última prorrogação contratual o referido
profissional questionou a defasagem do valor da remuneração mensal
paga pelo TRE/AL, acertado em 2018,  não aceitando a prorrogação
com o valor pactuado no Contrato nº 33/2018.

O programa se traduz numa importante ferramenta, pois
é indubitável a eficiência no desenvolvimento de habilidades que
estimulem a produtividade dos servidores que participam do coral,
com a utilização de técnicas específicas voltadas à aplicação do
poder terapêutico da música, promovendo o bem-estar e a melhora
da qualidade de vida dos servidores participantes.

Instruímos os autos com currículo que aponta acerca da
“expertise” do Maestro Rodrigo Andrade, pois entendemos que não
há como franquear ao público a pretendida contratação, vez que não
se trata da contratação de um maestro, pura e simplesmente. O que
se pretende é a contratação de profissional, artista, da área musical,
com formação e experiência em regência de corais e que possui
formação/especialização na área de aplicação terapêutica da música
(musicoterapia).

Todos esses requisitos, aliados à notória especialização
do Maestro Rodrigo Andrade Teixeira, por si só, já servem a justificar
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a inviabilidade de competição. Aliado a isso, por meio dos
documentos acostados aos autos, resta claro tratar-se de artista
consagrado pela crítica especializada, bem como pela opinião
pública.

Em nosso sentir, é patente a inviabilidade fática de
competição, de modo que, ainda que a Administração pretendesse a
licitação, esta restaria inviável ante a absoluta ausência de
concorrentes.

Nesse contexto, salvo melhor juízo, entendemos que a
contratação, ora pretendida, deverá ser concretizada sob a
regulamentação do art. 25, III, da Lei nº 8.666/93.

 
Sobre o assunto, assim trata o administrativista Marçal

Justen Filho:

 

A atividade artística consiste em uma
emanação direta da personalidade e da
criatividade humanas. Nessa medida, é
impossível verificar-se a identidade de
atuações. […]
Mas há casos em que a necessidade estatal
relaciona-se com o desempenho artístico
propriamente dito. Não se tratará de
selecionar o melhor para atribuir-lhe um
destaque, mas de obter os préstimos de
um artista para atender certa
necessidade pública. Nesses casos, torna-
se inviável a seleção através de licitação,
eis que não haverá critério objetivo de
julgamento. Será impossível identificar um
ângulo único e determinado para diferenciar
as diferentes performances artísticas. Daí a
caracterização da inviabilidade de competição.
Se a contratação pode fazer-se sem licitação, é
evidente que isso não significa autorizar
escolhas desarrazoadas ou incompatíveis com
o interesse a ser satisfeito. O limite de
liberdade da Administração é determinado
pelas peculiaridades do interesse que se busca
satisfazer. Assim não se admite que uma festa
popular envolva a contratação direta de um
cantor lírico, pois as preferências artísticas
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dos frequentadores não serão satisfeitas
através de uma ópera. A recíproca também é
verdadeira.
Ademais disso, deverá haver um requisito
outro, consistente na consagração em face
da opinião pública ou da crítica
especializada. Tal se destina a evitar
contratações arbitrárias, em que uma
autoridade pública pretenda impor
preferências totalmente pessoais na
contratação de pessoas destituídas de
qualquer virtude. Exige-se que ou a crítica
especializada ou a opinião pública reconheçam
que o sujeito apresenta virtudes no
desempenho de sua arte.
FILHO. Marçal Justen. Comentários à Lei de
licitações e Contratos Administrativos.
Dialética. São Paulo. 2005. p. 287.

 

Sob esse mesmo fundamento, o Tribunal de Justiça de
Alagoas firmou contrato de prestação de serviços junto ao Maestro
Rodrigo Andrade Teixeira (1172403). Registre-se que o referido
contrato teve início em 2018, tendo sido prorrogado e ainda em
vigência (1172679). Assim também procedeu o Tribunal Regional do
Trabalho da 19ª Região, onde o profissional atuou
até 2019(1172687),  as contratações mencionadas buscam fornecer
mais elementos para a unidade competente enriquecer o
procedimento, já realizado, da justificativa de preço, conforme
disposto no parágrafo único, inciso III, do art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Esclarecemos que  a realização de licitação junto ao TRT-
19ª Região (1172404),  ocorreu pois o  objeto da contratação junto ao
TRT-19ª Região é diverso do proposto na presente contratação,
enquanto naquele contrato a proposta limita-se, simplesmente, à
aplicação de dinâmicas vocais, voltadas à formação de um coral
institucional, neste, o que se pretende é algo muito mais abrangente
e especializado, posto que voltado a atenção à saúde do servidor,
visando a melhoria da qualidade de vida, através do desenvolvimento
de habilidades para o canto coral.

Conforme constante da proposta apresentada pelo
Maestro Rodrigo Andrade (1172453), os benefícios resultantes dessa
prática terapêutica vão além daqueles voltados à saúde,
propriamente dita, como combate ao estresse e à depressão. O Canto
coral proporciona, ainda, ao indivíduo, elevação da auto-estima,
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motivação, além de promover a integração entre os servidores.
Fora o exposto acima, além das vantagens já

mencionadas, as atividades do coral e da musicoterapia
contribui para a melhoria no relacionamento interpessoal e social e
desenvolvimento do espírito de equipe, agregando valor a esta Corte
e influenciaria a média alcançada na avaliação anual feita pelo
Tribunal Contas da União, no aspecto qualidade de vida, bem assim,
atenderia às recomendações constantes da Resolução CNJ 207 –
Atenção à saúde do servidor, no que pertine à qualidade de vida.

Com base no exposto acima, seria recomendável
encaminhar os presentes autos para manifestação da Secretaria de
Gestão de Pessoas acerca do tema, vez que abarca  à saúde do
servidor e a promoção no ambiente de trabalho de atividades que
impactem positivamente na qualidade de vida dos mesmos, em
observância as diretrizes dos Órgãos de Controle, CNJ e TCU,
objetivando reforçar a importância da presente contratação.

Por fim, submetemos os presentes autos à apreciação de
Vossa Senhoria, a fim de que sejam implementadas as demais ações
cabíveis à concretização da presente contratação.

 
Cordialmente.
 
 
Hélio Pinheiro Pinto
Diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas

Documento assinado eletronicamente por HÉLIO PINHEIRO PINTO, Diretor da
EJE/AL, em 19/10/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1167915 e o código CRC 729243D3.
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Rodrigo Andrade Teixeira

Formação

 Doutorado em Saúde Pública – (Área Musicoterapia através do Canto) 
USP - SP

 Mestrado em Ensino na Saúde - (Área desenvolvimento de pessoas 
através do Canto Coral) - Faculdade de Medicina da UFAL – AL

 Pós-graduado em Musicoterapia - Conservatório Brasileiro de Música 
– RJ

 Pós-graduado em Regência Coral com Capacitação para Docência – 
UNASP- EC

Principais Experiências

 Musicoterapeuta do Hospital do Coração de Alagoas (2018 – 2021)
 Prof. de Aplicabilidades da Música na Área da Saúde na UNCISAL 

(2012 – atualmente)
 Maestro  Coro do Tribunal de Justiça de Alagoas (2010 – atualmente)
 Maestro Coro do Hospital do Coração de Alagoas (2014 – 2021)
 Maestro Coro da UNCISAL (2012 – atualmente)
 Maestro Coro do Tribunal Regional Eleitoral (2017 – atualmente)
 Maestro Coro dos Correios (2009 – 2013)
 Maestro Coro da Secretaria de Saúde de Alagoas (2010 -2013)
 Maestro Coro da Secretaria de Planejamento de Alagoas (2008 – 2012)

Outros coros de menor expressão também foram regidos, mas elenca-los 
tornaria o currículo exaustivo de ler. Havendo a necessidade e o interesse do 
contratante, eu os apresento.

Prêmios

 Servidor de Destaque como Musicoterapeuta na UNCISAL em 2021
 Comenda pela Câmara Municipal de Maceió
 Menção honrosa pelo Tribunal de Justiça de Alagoas
 Prêmio de Maestro Destaque em Alagoas 2011
 Prêmio de Maestro Destaque em Alagoas 2012
 Prêmio de Maestro Destaque em Alagoas 2013
 Prêmio de Maestro Destaque em Alagoas 2018.
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UA Despesa Agregada Natureza Despesa Detalhada Item PLOA 2023
AAMO - ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 82.426,00
AAMO - ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0195 - SERV. RECOLHIMENTO/TRATAM. DE RESÍDUOS MÉD. E ODONTOLÓGICOS 4.759,00
AAMO - ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.17.0051 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO 1.299,00
AAMO - ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.17.0088 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. ODONTOLÓGICOS 2.596,00
AAMO - ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 33.90.30.09.0004 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4.326,00
AAMO - ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 33.90.30.10.0005 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 15.142,00
AAMO - ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR 33.90.30.36.0019 - MATERIAL HOSPITALAR 2.813,00
AAMO - ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA TRIBUTOS, MULTAS E JUROS 33.90.47.10 - TAXAS 33.90.47.10.0004 - TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS 704,00
ACS - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0070 - DESIGNER GRÁFICO 75.000,00
ACS - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33.90.39.05.0326 - SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS 77.000,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 33.90.40.21 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 33.90.40.21.0021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 980.528,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.13 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 33.90.40.13.0026 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 372.000,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.13 - COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL 33.90.40.13.0129 - BACKBONE SECUNDÁRIO 633.811,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) 44.90.52.35.0066 - CENTRO DE CONECTIVIDADE 2.500,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) 44.90.52.35.0083 - WEBCAM 6.000,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 44.90.52.37.0017 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 400.000,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES 44.90.52.41.0080 - MICROCOMPUTADOR 431.765,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES 44.90.52.41.0081 - NOTEBOOK 100.000,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE 44.90.52.43.0079 - SERVIDOR 75.485,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.43 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE 44.90.52.43.0151 - EQUIPAMENTO DE FIREWALL DE PEQUENO PORTE 50.000,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS 44.90.52.45.0148 - SCANNER 12.870,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS 44.90.52.45.0185 - IMPRESSORAS COLORIDAS 3.000,00
COINF - COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33.90.40.12 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33.90.40.12.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 1.400.000,00
CSCOR - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 44.90.40.01 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 44.90.40.01.0001 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 400.000,00
CSCOR - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 44.90.52.55 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO 44.90.52.55.0155 - AQUSIÇÃO DE SOFTWARE  PRONTO 200.000,00
CSCOR - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS ARMAZENAMENTO DE DADOS 33.90.40.09 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 33.90.40.09.0009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 150.000,00
CSCOR - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS ARMAZENAMENTO DE DADOS 33.90.40.23 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 33.90.40.23.0023 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 20.000,00
CSCOR - COORDENADORIA DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.07 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 33.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 100.000,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EJE - TRE - AL 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 56.392,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EJE - TRE - AL 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 20.348,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EJE - TRE - AL 33.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 33.90.39.41.0176 - COFFEE-BREAK 10.348,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EJE - TRE - AL 33.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 33.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 122.088,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 20.283,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 26.278,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 10.969,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33.90.36.06.0024 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.381,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 33.90.39.23.0014 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.087,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 33.90.39.59.0027 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 16.848,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESTAGIÁRIOS 33.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS 33.90.36.07.0042 - AUXÍLIO-TRANSPORTE 58.370,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESTAGIÁRIOS 33.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS 33.90.36.07.0043 - BOLSAS PARA ESTÁGIO 479.952,00
EJE - ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS ESTAGIÁRIOS 33.90.39.25 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39.25.0055 - SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO 8.063,00
SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 33.90.39.63.0102 - SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO 1.540,00
SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 256.841,00
SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 137.856,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS ÁGUA E ESGOTO 33.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 33.90.39.44.0018 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 103.589,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33.90.36.06.0024 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.696,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.979.123,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0025 - OPERADORES DE SOM 77.975,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO 33.90.39.77.0135 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS 10.063,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0067 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 28.219,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 62.054,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS ENERGIA ELÉTRICA 33.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 33.90.39.43.0017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 908.520,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS ENERGIA ELÉTRICA 33.90.47.22 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 33.90.47.22.0006 - CONTRIBUIÇÃO  PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 54.511,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0038 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 760.458,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0069 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO 19.692,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.47.10 - TAXAS 33.90.47.10.0005 - TAXA DE COLETA DE LIXO 12.947,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15.0004 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.272.210,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15.0023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO 709.069,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.849,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 33.90.39.83.0042 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22.811,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.30.39.0020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 72.372,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 36.163,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19.0083 - LAVAGEM DE VEÍCULOS 20.987,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL 33.90.39.69.0064 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS 5.110,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.47.10 - TAXAS 33.90.47.10.0003 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 9.386,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.696,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 33.90.30.01.0002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 240.000,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS SEGUROS 33.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL 33.90.39.69.0066 - SEGURO GERAL DE VEÍCULOS 13.375,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 33.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 33.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT 25.826,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS TELEFONIA FIXA 33.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33.90.39.58.0026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.821,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS TELEFONIA FIXA 33.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 33.90.39.58.0061 - TELEFONIA FIXA 61.205,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS TELEFONIA FIXA 33.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 62.054,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS VEÍCULOS 44.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS 44.90.52.48.0061 - VEÍCULOS DIVERSOS 500.000,00
SAPEV - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA 33.90.37.03 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA 33.90.37.03.0003 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.295.844,00
SBE - SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.46 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS 33.90.39.46.0072 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA 7.451,00
SBE - SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0068 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 20.688,00
SBE - SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.79 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.79.0039 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 151.200,00
SBE - SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS 33.90.40.18 - COMPUTAÇÃO EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) 33.90.40.18.0056 - PLATAFORMA PARA ACESSO A E-BOOKS 26.117,00
SBE - SEÇÃO DE BIBLIOTECA E EDITORAÇÃO ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 115.339,00
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SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.30.17 - MATERIAL DE TIC (CONSUMO) 33.90.30.17.0077 - MATERIAIS DE CONSUMO - TIC 40.512,00
SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 33.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.912,00
SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5.062,00
SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 53.480,00
SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 33.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 28.096,00
SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 33.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 132.406,00
SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 33.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 250.000,00
SEALMOX - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO MATERIAIS DE EXPEDIENTE 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 83.586,00
SEIC - SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 9.302,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO MÓVEIS 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 44.90.52.42.0019 - MOBILIÁRIO EM GERAL 50.000,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO MÓVEIS 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 44.90.52.42.0035 - ARMÁRIO 1.600,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO MÓVEIS 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 44.90.52.42.0038 - ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.680,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO MÓVEIS 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 44.90.52.42.0041 - MESA 2.100,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO MÓVEIS 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL 44.90.52.42.0058 - POLTRONA 32.985,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 44.90.52.06.0095 - RADIO COMUNICADOR 2.400,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44.90.52.12.0044 - AR-CONDICIONADO 137.965,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44.90.52.12.0047 - FORNO DE MICROONDAS 5.250,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 44.90.52.12.0059 - CAFETEIRA 4.400,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44.90.52.34.0015 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.325,00
SEPAT - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 44.90.52.34.0034 - VENTILADOR 8.500,00
SGF - SEÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 7.500,00
SLC - SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 33.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 33.90.39.90.0043 -  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.828,00
SLC - SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 33.90.40.06.0053 - ADESÃO AO SISTEMA COMPRASNET CONTRATOS 17.372,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.17.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.658,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.17.0082 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM 5.746,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.17.0097 - MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 7.164,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.17.0472 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EMPILHADEIRA 42.220,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.90.36.22.0044 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 218.186,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.90.39.16.0048 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 43.263,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.90.39.16.0096 - SERVIÇO DE CHAVEIRO 1.747,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.90.39.16.0144 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR 21.631,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.17.0053 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 10.816,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.90.39.17.0054 - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR 75.710,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 33.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 35.421,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 33.90.30.24.0051 - MATERIAL PARA PINTURA 15.631,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 36.267,00
SMR - SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL DE MACEIÓ - AL 33.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 33.90.39.16.0457 - REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL 1.429.917,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 33.90.35.01.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 135.197,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  - TIC - TRE - AL 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 11.000,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  - TIC - TRE - AL 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 6.000,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  - TIC - TRE - AL 33.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 33.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 21.500,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE - AL 33.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 87.000,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE - AL 33.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 50.000,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE - AL 33.90.36.33 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 33.90.36.33.0040 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 27.500,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE - AL 33.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 33.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 154.000,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC - TRE - AL 33.90.93.11 - RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES 33.90.93.11.0008 - BOLSA DE ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO 28.000,00
SRACF - SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO FUNCIONAL LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.06 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 33.90.40.06.0006 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.044,00
SRS - SEÇÃO DE REGISTRO DE SERVIDORES, OFICIAIS DE JUSTIÇA E AUTORIDADES SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 33.90.36.66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 33.90.36.66.0026 - REEMBOLSO A OFICIAL DE JUSTIÇA 62.019,00

20.051.986,00
16.192.244,00

2.429.825,00
1.429.917,00OBRA

INVESTIMENTO
MANUTENÇÃO GERAL

TOTAL PLOA 2023
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CONTRATO TRT 19ª AJA N. 022/2015 (Processo n. 1.542 /2015) 
 

CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MUSICAIS DE 
REGENTE/MAESTRO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O TRIBUNAL 
REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª 
REGIÃO E RODRIGO ANDRADE 
PRODUÇÕES & EVENTOS. 

   
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO , 

com sede na Av. da Paz nº 2076, Centro – Maceió – AL, inscrito no CGC/MF 
sob o n. 35.734.318/0001-80, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador PEDRO INÁCIO DA SILVA, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado nesta capital, inscrito no CPF sob o n. 116.000.635-00, portador da 
Cédula de Identidade n. 1.273.292 SSP/BA, doravante denominado 
CONTRATANTE e, de outro lado, RODRIGO ANDRADE PRODUÇÕES & 
EVENTOS, com sede na Rua Professora Judith Serpa, Tabuleiro dos Martins, 
Maceió - AL, inscrito no CNPJ sob o nº 22.509.537/0001-14, adiante 
denominada CONTRATADA e aqui representada por seu Administrador, Sr. 
RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, maestro, inscrito no CPF 
sob o n. 052.559.924-02 e portador da Cédula de Identidade n. 99001094040 - 
SSP/AL, resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei n. 
8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e 
no que consta no Processo Administrativo TRT 19ª N. 1.542/2015, cuja licitação 
foi realizada sob a forma do Pregão Eletrônico n. 13/2015, pactuando este 
contrato de prestação de serviços, mediante as condições constantes das 
seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si 
e seus sucessores. 
 

DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  – O presente contrato consiste na 
prestação de serviços musicais de Regente/Maestro p ara o Coral do TRT 
19ª Região , conforme especificações estabelecidas neste Contrato, no Edital 
Licitatório e em seus Anexos. 

 
   DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do contrato será de 12 
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo, a critério 
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do CONTRATANTE, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, nos moldes do art. 57, II, da Lei 8.666/93.  

 
DA DESCRIÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Constituem-se atividades do 

Regente/Maestro: 
 
1. Promover a regência do coral dentro da melhor técnica, nos 

ensaios e apresentações internas e externas do Coral do Contratante; 
 
2. Trabalhar exercícios para relaxamento (preparação do coral 

para canto), técnica vocal (trabalho com o som, dinâmica, leveza e articulação), 
leitura de partitura (desenvolvimento da consciência rítmica e melódica para 
que haja mais agilidade de aprendizagem das músicas), estática musical 
(preparo das músicas corais, observando as características sonoras das peças 
de acordo com sua estrutura e época); 

 
3. Organizar testes de conhecimento do repertório e 

desenvolvimento de técnico-vocal dos integrantes; 
 
4. Realizar ensaio geral do Coral; 
 
5. Ensaio individual ou em grupos menores daqueles que 

apresentarem maior dificuldade de aprendizado; 
 
6. Ensaio individual dos solistas, quando necessário; 
 
7. Realizar teste vocal com todos os servidores que se 

inscreverem para integrar o Coral, avaliando a adequação do timbre vocal; 
 
8. Escolher, propor e dirigir as peças do repertório do Coral; 
 
9. Apresentar um repertório de estilos variados, trazendo 

inovações e criatividade para as apresentações; 
 
10. Planejamento das aulas juntamente com o tecladista, com 

preparo das partituras e pastas para os ensaios; 
 
11. Realizar orientações quanto ao desempenho e presença de 

palco e relações interpessoais; 
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12. Disponibilizar partituras, cifras e letras, de preferência já 

digitadas em computador; 
 
13. Redigir textos informativos sobre eventos, folders, catálogos, 

cartazes, relatórios, etc; 
 
14. Participar do planejamento de atividades de apresentações 

do grupo. 
15. Estimular a integração dos servidores envolvidos nesta 

atividade, bem como produzir ações que promovam a participação de novos 
integrantes no Coral; 

 
16. Acompanhar as apresentações do Coral, participar de 

eventos, festivais ou encontros sempre que convocado pelo Contrratante, os 
quais não serão objetos de pagamento extra, considerando-se o resultado dos 
trabalhos já incluso na prestação de serviço, no entanto, nas apresentações 
oficiais do Coral, fora do estado de Alagoas, as despesas com a viagem serão 
de responsabilidade do Contratante, oferecendo passagem e hospedagem, 
quando necessário; 

 
17. Comparecer sempre que convocado ao Tribunal, 

independente dos horários dos ensaios regulares, para tratar de assuntos 
relativos às apresentações do Coral, mediante agendamento prévio entre as 
partes. 

 
CLÁUSULA QUARTA - A Contratada se obriga, dentre outras, 

em observar as seguintes condições no que diz respeito ao local, data e horário 
da prestação de serviço: 

 
1. Os ensaios serão desenvolvidos nas instalações do Edifício 

sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, Centro de Conciliação, 
localizado na Avenida da Paz, 2076, Centro, CEP: 57025-440; Maceió - 
Alagoas; 

2. Os ensaios individuais ou em grupo ocorrerão uma vez por 
semana, com duração de 1h40min (uma hora e quarenta minutos) cada, 
preferencialmente nos seguintes horários: todas as quintas-feiras, das 17h00 às 
18h40min, e excepcionalmente em outros locais, por ocasião de apresentações 
externas; 
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3. Caso seja necessário, poderá haver a realização de ensaios 
extraordinários, desde que haja disponibilidade e anuência do maestro, não 
havendo custos ou remunerações adicionais; 

 
4. As apresentações internas realizar-se-ão especialmente nas 

principais datas comemorativas, destacando-se: Páscoa, Dia das Mães, Dia do 
Servidor Público, Semana de Saúde, Natal, Simpósios, Fóruns e demais 
eventos realizados pelo Contratante. 

 
Parágrafo Único -  O Regente e o servidor responsável pela 

coordenação do Coral ficarão responsáveis pela programação das eventuais 
apresentações internas e externas, informando, com antecedência aos 
integrantes do Coral e ao Tecladista, os respectivos horários e locais dos 
eventos. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
CLÁSULA QUINTA  – A CONTRATADA, durante a vigência do 

Contrato, obriga-se a: 
 
I - fornecer serviços de regência de Coral, Técnica vocal, 

tecladista e Arranjador; 
 
II - fornecer teclado e assessórios (suporte, fonte, cabos, etc.); 
 
III - executar os serviços obedecendo às especificações e as 

condições gerais e especificas estabelecida deste Termo de Referência, bem 
como as instruções fornecidas pelo servidor responsável da coordenação do 
Coral; 

 
IV - cumprir rigorosamente os horários, prazos, convocações e 

programações decorrentes da realização de ensaios e eventos organizados 
pela coordenação do Coral; 

 
V - acompanhar as apresentações internas e externas do Coral 

sempre que convocado pelo servidor responsável da coordenação do coral, 
realizando ensaios extraordinários, quando necessário, sem custos adicionais 
para o Contratante; 

 
VI - responsabilizar-se pelo cuidado, guarda e proteção dos 

instrumentos musicais e outros materiais disponibilizados pelo Contratante, 
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para utilização nos ensaios e apresentações referentes aos serviços 
contratados; 

 
VII - ser assíduo aos ensaios e na impossibilidade de seu 

comparecimento deverá repor em outra oportunidade, devendo comunicar ao 
servidor responsável da coordenação do Coral com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas; 

 
VIII - não transferir ou subcontratar a outrem parte do contrato, 

sem prévia e expressa anuência deste Tribunal; 
 
IX - responder pelos danos causados diretamente à 

Administração deste Tribunal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 
quando da execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte deste; 

 
X - manter durante toda a execução do serviço todas as 

condições de habilitação e qualificação, exigidas para a contratação, nos 
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, particularmente às 
referentes aos responsáveis técnicos indicados. 

 
XI - assumir todos os encargos trabalhistas, impostos, 

contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem previstos em 
legislação específica e vigente, referentes aos serviços executados por seus 
empregados, obrigando-se a saldá-los na época própria, além de responder, 
também, por possíveis demandas trabalhistas, civil ou penal, relacionadas com 
a execução dos serviços. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
CLÁSULA SEXTA  – O CONTRATANTE, durante a vigência do 

Contrato, obriga-se a: 
 
I - proporcionar todas as facilidades necessárias à boa e fiel 

execução do objeto, bem como permitir o acesso às instalações, quando 
solicitado pela CONTRATADA em serviço e que estejam relacionados com a 
execução deste; 

 
II - promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, 

sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio todas 
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as falhas detectadas e comunicar a CONTRATADA as ocorrências de 
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta. 

 
III - comunicar com antecedência o dia, a hora e o local das 

realizações dos eventos para que o(a) Regente prepare os servidores para uma 
boa apresentação. 

 
IV - indicar a CONTRATADA os servidores que ficarão 

encarregados da fiscalização e acompanhamento dos serviços; 
 
V - notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de 

eventuais anormalidades na prestação dos serviços, para reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os 
serviços realizados em desacordo com o edital e seus anexos; 

 
VI - permitir o acesso da CONTRATADA às suas dependências 

para a execução dos serviços; 
 
VII - proceder à conferência das Notas Fiscais/Faturas, 

atestando no corpo das mesmas, a boa execução dos serviços; 
 
VIII - efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços à 

CONTRATADA, desde que cumpridas todas as formalidades e demais 
condições estabelecidas no edital e seus anexos. 
 

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO DO CONTRATO 
 

CLÁSULA SÉTIMA  – Durante a vigência do Contrato, a 
execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo servidor responsável 
da coordenação do Coral, ou a outro servidor devidamente designado para 
esse fim, com autoridade para exercer, com representante da Administração do 
Contratante, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e 
fiscalização da execução contratual, como também o recebimento definitivo 
pela execução dos serviços efetivamente prestados para posterior atesto da 
nota fiscal. 

 
Parágrafo Primeiro – A fiscalização de que trata esta Cláusula 

não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultante de ação ou omissão, 
culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos. 
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Parágrafo Segundo – A atestação de conformidade na 
execução dos serviços cabe ao titular do Setor responsável pela fiscalização do 
Contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 
Parágrafo Terceiro – À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras 

atribuições: 
 
I - encaminhar ao Ordenador de Despesas do Tribunal, 

documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem 
aplicadas à CONTRATADA;  

 
II - solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da 

Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 
andamento dos serviços; 

 
III - verificar a conformidade da execução contratual com as 

normas especificadas e se os procedimentos empregados são adequados para 
garantir a qualidade desejada dos serviços; 

 
IV - anotar, em registro próprio, todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; 

 
V - providenciar a folha de frequência dos integrantes do Coral e 

Relatório de Atividades, contendo pelo menos os seguintes elementos:  
 
a) nome do grupo; 
 
b) período (mês/ano); 
 
c) data da semana; 
 
d) horário do ensaio; 
 
e) nome da atividade desenvolvida; e  
 
f) assinatura da fiscalização.  
 
VI - acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução 

dos serviços, indicando as ocorrências de indisponibilidade dos serviços 
contratados; 
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Parágrafo Quarto – A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. 
 

DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DO PAGAMENTO 
 

CLÁUSULA OITAVA  - O presente contrato terá o valor mensal 
de R$ 4.233,33 (quatro mil duzentos e trinta e três reais  e trinta e três 
centavos) .    

 
Parágrafo Primeiro  – O pagamento será efetuado mensalmente 

em moeda corrente, mediante a apresentação do documento fiscal competente 
(nota fiscal/fatura) correspondente aos serviços efetivamente prestados, 
verificados e aceitos pelo Contratante, por intermédio de ordem bancária em 
conta corrente, até 10 (dez) dias corridos do recebimento das Notas Fiscais, 
acompanhada(s) dos seguintes documentos: 
 

I - Certidão Negativa de Débitos – CND, referente às 
contribuições previdenciárias e às de terceiros; 

 
II - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; 
 
III - Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Federal e  

Municipal, do domicílio sede da CONTRATADA; 
 
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 

 
Parágrafo Segundo  – A documentação elencada do Parágrafo 

anterior poderá ser obtida por consulta ao SICAF, ou diretamente nos sítios 
eletrônicos dos órgãos ou entidades emissoras. 

 
Parágrafo Terceiro – O primeiro e o último faturamento serão 

pró-rata, e os seguintes deverão ser faturados considerando o mês integral. 
 
Parágrafo Quarto – Caso a CONTRATADA seja optante pelo 

Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
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Parágrafo Quinto – Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, será devolvida à 
CONTRATADA pelo Fiscal do Contrato e o pagamento ficará pendente, até que 
a mesma providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Sexto – Serão retidos na fonte os tributos e 

contribuições sobre os pagamentos efetuados utilizando-se as alíquotas 
previstas na legislação em vigor. 

 
Parágrafo Sétimo – Caso haja aplicação de multa, o valor será 

descontado de qualquer fatura ou crédito existente no CONTRATANTE em 
favor da CONTRATADA. Caso o mesmo seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 

 
Parágrafo Oitavo – Nos casos de eventuais atrasos de 

pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma 
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida pelo contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 
da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, sendo: 
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 compensação financeira = 0,00016438,  assim apurado: 
 

I = (TX) 
      

I = (6/100) 
       365 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa 
anual = 6%. 
 

 
DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
CLÁUSULA NONA – As despesas decorrentes da execução do 

presente contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a 
este Regional, conforme Programa de Trabalho nº 02.122.0571.4256.0027, 
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Elementos de Despesa nº 339039 e Nota de Empenho n. 2015NE000624, de 
09.7.2015. 
 

DO REAJUSTE 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Após transcorridos 12 (doze) meses, 
contados a partir da proposta comercial ou da data do último reajustamento, 
será permitido o reajustamento dos preços dos serviços contratados. 

 
Parágrafo Único – O reajustamento está limitado à variação do 

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, divulgado pelo IBGE. 
 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – Na forma do disposto no art. 
7º da Lei nº. 10.520/02 aquele que, convocado dentro do prazo de validade da 
sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida 
no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução 
do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 
contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato e das demais 
cominações legais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pelo descumprimento total 

ou parcial das obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das 
situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a Administração 
poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras: 

 
I - advertência; 
 
II - multa de mora no caso dos atrasos injustificados para início 

de ensaios ou apresentações, serão aplicados os seguintes percentuais de 
multa: 

 
a) atraso de até 15 (quinze) minutos: 1,5% (um e meio por 

cento) sobre o valor mensal; 
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b) atraso de até 30 (trinta) minutos: 3% (três por cento) sobre o 
valor mensal; 

 
c) atraso de até 60 (sessenta) minutos: 10% (dez por cento) 

sobre o valor mensal; 
 
d) atraso de até 120 (cento e vinte) minutos: 20% (vinte por 

cento) sobre o valor mensal. 
 
III - multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre 

o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato. 
 
Parágrafo Primeiro  - As sanções previstas na Cláusula Décima 

Primeira e no inciso I desta Cláusula poderão ser aplicadas concomitantemente 
com as dos incisos II e III desta Cláusula, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que 
tomar ciência.  

 
Parágrafo Segundo  - As sanções serão obrigatoriamente 

registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. 
 
Parágrafo Terceiro  - Em qualquer hipótese de aplicação de 

sanções serão assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa.  
 

DA RESCISÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O CONTRATANTE poderá 
rescindir o contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, nos casos de infração de qualquer de suas cláusulas ou da 
legislação dos serviços de telefonia móvel a qual está subordinado, 
respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra. 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  – O Contrato poderá ser 
alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
Parágrafo Único  - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, 

nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - Da execução do presente 

contrato não advirá qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e os 
empregados da CONTRATADA.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - O presente ajuste vincula-se 

ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta 
da CONTRATADA, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a 
legislação aplicável à espécie. 

 
DA PUBLICAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - Em cumprimento ao disposto 

no art.61, § Único, da Lei nº 8.666/93 incumbirá ao CONTRATANTE 
providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos 
aditivos no Diário Oficial da União. 

 
DO FORO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - É competente o foro do Juízo 

Federal da Seção Judiciária de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios 
oriundos da presente avença. 

 
E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado 

e contratado, assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma 
para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 
Maceió, 14 de julho de 2015. 

 
 
 

PEDRO INÁCIO DA SILVA 
Desembargador Presidente do TRT da 19ª Região 

CONTRATANTE 
 
 
 

RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA 
CONTRATADO 
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PROJETO: FAÇA OUVIR A SUA

VOZ

INOVANDO PARA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA AOS SERVIDORES E CIDADANIA À 

POPULAÇÃO

A “Organização Mundial de  Saúde” (OMS) define a  saúde  como “um estado de
completo  bem-estar  físico,  mental  e  social  e  não somente  ausência de afeções  e
enfermidades”. O canto coral é uma forte ferramenta de integração e bem-estar para
os membros praticantes. Para além do Canto Coral simplesmente, há a musicoterapia
que proporciona saúde  e terapia para tratar de diversas questões na saúde , em
especial a mental.

Anexo Proposta Maestro (1172453)         SEI 0010162-30.2022.6.02.8502 / pg. 52



Quem propõe:

Rodrigo Andrade Teixeira

Formação

� Doutorado em Saúde Pública – (Área: Musicoterapia através do Canto) USP –
SP (Tese entregue) 

� Mestrado em Ensino na Saúde - (Área: desenvolvimento de pessoas através 
do Canto Coral) - Faculdade de Medicina da UFAL – AL

� Pós-graduado em Musicoterapia - Conservatório Brasileiro de Música – RJ

� Pós-graduado em Regência Coral com Capacitação para Docência – UNASP- 
EC

Principais Experiências

� Musicoterapeuta do Hospital do Coração de Alagoas (2018 – 2021)
� Prof. de Aplicabilidades da Música na Área da Saúde na UNCISAL (2012 – 

atualmente)
� Maestro Coro do Tribunal de Justiça de Alagoas (2010 – atualmente)
� Maestro Coro do Hospital do Coração de Alagoas (2014 – 2021)
� Maestro Coro da UNCISAL (2012 – atualmente)
� Maestro Coro do Tribunal Regional Eleitoral (2017 – 2022)
� Maestro Coro dos Correios (2009 – 2013)
� Maestro Coro da Secretaria de Saúde de Alagoas (2010 -2013)
� Maestro Coro da Secretaria de Planejamento de Alagoas (2008 – 2012)

Outros coros de menor expressão também foram regidos, mas elenca-los tornaria o 
currículo exaustivo de ler. Havendo a necessidade e o interesse do contratante, eu os 
apresento.

Prêmios

� Servidor de Destaque como Musicoterapeuta na UNCISAL em 2021
� Comenda pela Câmara Municipal de Maceió
� Menção honrosa pelo Tribunal de Justiça de Alagoas
� Prêmio de Maestro Destaque em Alagoas 2011
� Prêmio de Maestro Destaque em Alagoas 2012
� Prêmio de Maestro Destaque em Alagoas 2013
� Prêmio de Maestro Destaque em Alagoas 2018.
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O que propõe:

Existência de um Coral de Servidores, familiares e comunidade para representar o

TRE- AL, servir como recurso artístico/terapêutico e para atuar nas solenidades do

Tribunal.

O coral possuirá finalidade pluralizada. Ou seja, atuará tanto como atração artística

a serviço do TRE, como também estará sendo um ambiente terapêutico para os

servidores, visando a qualidade de vida           dos mesmos. 

Para  a  condução de um trabalho  musicoterapêutico,  se  faz  necessára  a  devida

capacitação.

Sou musicoterapeuta registrado sob o número AMTPE 024-1. Para lidar com o canto

sou registrado na mais alta categoria de músico profissional sob o número 3069/08.

Benefícios:

Nos profissionais:

Integração entre os profissionais de diversos setores (interprofissionalismo),

sentimento de forte adesão à causa do órgão, motivação, elevação da auto estima,

combate ao estresse e à depressão por meio da musicoterapia.

Na instituição:

Contar com a existência de um Coral que pode vir a participar de apresentações

artísticas dentro e fora do Tribunal, representando-o.

DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação legal

LEI 8.666

Art. 25. É inexigível a licitação  quando houver inviabilidade de competição, em
especial:

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através
de  empresário  exclusivo,  desde  que  consagrado  pela  crítica  especializada  ou  pela
opinião pública.
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DA CONSAGRAÇÃO DO PROFISSIONAL

Maestro contatado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas desde 2010,  com diversos

procuradores, ao longo de vários contratos, com despachos favoráveis a contratação

via inexigibilidade de licitação do proponente.

Vide  último  contrato  com  TJ,  ainda  em  vigor.  Contrato  nº  50/2018,  oriundo  do

Processo Administrativo nº 2018/9300 por inexigibilidade de licitação.

Em Alagoas,  as ações do proponente junto ao Tribunal  de Justiça  e do Tribunal

Regional do Trabalho já são conhecidas. Há grande e positiva repercussão de suas

ações.

O próprio TRE-AL já solicitou apresentação do Coral TJ-AL em ocasião do dia do

servidor em 2015.

As informações supra citadas estão disponíveis no site do TRE-ALAGOAS:

http://www.tre-al.jus.br/imprensa/noticias-tre-al/2015/Outubro/dia-do-servidor-publico-

e- comemorado-com-apresentacao-do-coral-do-tj-al 

� Ano: 2013

Participação em Festival Estadual de Música com o Coral do Tribunal de 

Justiça de Alagoas no Teatro Deodoro.

(https://www.youtube.com/watch?v=Jp3Y1m3xwzI)

� Ano: 2009

Maestro escolhido como personalidade artística para homenagear Djavan em 

apresentação com seu coral, Coro Alpha de Maceió, na presença de 

personalidades como Hermeto Pascoal, Cacá Diegues, Aécio Neves, Djavan, 

etc.

(https://www.youtube.com/watch?v=WWnQIE7MfcI&t=18s)

� Ano: 2019

Reportagem sobre o benefício terapêutico da música no Coral e sua 

importância para os membros. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ziPlE-Y1sp0)

Anexo Proposta Maestro (1172453)         SEI 0010162-30.2022.6.02.8502 / pg. 55



� Ano: 2011

Reportagem que mostra resultado técnico exepcional do Coral do Tribunal de 

Justiça sendo homenageado pelo então presidente Des. Sebastião Costa Filho.

(https://www.youtube.com/watch?v=-Guk1PzmGaA)

� Ano: 2011

Notícia que mostra que o maestro Rodrigo Andrade elevou a posição do 

Coral do Tribunal de Justiça de Alagoas à condição de melhor do estado 

por dois

anos seguidos. (https://www.youtube.com/watch?v=SZuRT1Up9-w)

� 2016
http://www.correiodosmunicipios-al.com.br/2016/11/entrega-de-comendas-e-

titulo-de-cidadao-marcam-sessao-solene/

(Matéria que mostra a entrega da COMENDA HEITOR VILA LOBOS, pela

câmara  municipal  de  vereadores  de  Maceió;  A  comenda  foi  dirigida  ao

maestro Rodrigo Andrade pelos seus reconhecidos trabalhos como

músico na cidade de Maceió)

Se as informaçõea acima prestadas não forem suficientes, há diversos certificados de

participações  em  festivais  de  canto  coral,  enquanto  maestro,  inclusive  em  outros

estados do Brasil. 

Investimento:

O investimento seria único ao profissional proponente e de uma sala para as

atividades hora propostas.

Contratação: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais mensais) que equivalem a R$

28.800,00 (Vinte e oito mil e oitocentos reais em valor anual) para o trabalho com

ensaio e apresentações.

 

Prof. Mst. Rodrigo Andrade Teixeira (82)     9   8887 8090  

OMB 3069/08

AMTPE. 024-1
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Maceió, outubro de 2022

Para a comprovação da realidade dos valores, encaminho contrato com o Tribunal de

Justiça e com o Tribunal Regional do Trabalho, onde se mostram valores similares ao

hora proposto.

Contrato com o Tribunal de Jus ça de Alagoas:

6h mensais (4h para o coral da ins#tuição + 2h para comunidade) 
Prestação dividida em 3 encontros semanais de 30 min cada, as vezes concentrando 2 
ou 3 encontros em 1 encontro mais longo, a depender da disponibilidade dos mem-
bros do coral.

Valor mensal:  R$ 5.000,00 (Cinco Mil reais)
Valor da hora/aula: 833,33

O contrato com o Tribunal Regional do Trabalho não está mais vigente, mas seguem 

os dados quando de sua vigência:

Contrato com o TRT -AL:

6h:40 min mensais (1h e 40 minutos semanais) 
Prestação dividida em encontro semanal único.
 
Valor mensal: R$ 4.233,33 (Quatro Mil duzentos e trinta e três reais e trinta e três cen-
tavos) 
Valor da hora/aula: 661,45 (Isso em 2015, antes mesmo do 1tulo de Mestre e de Dou-

tor.)
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Termo Aditivo 

 Código Folha nº 

Gestão de Contratos e Convênios  1/2 

 

SG-5 
 

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 50/2018 
 
 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2018 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS E O SENHOR RODRIGO 
ANDRADE TEIXEIRA. 
 
 
 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público, representativo do Poder Judiciário, com 
sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, inscrito no 
CNPJ sob o nº 12.473.062/0001-08, neste ato representado por seu Presidente, o Desembargador KLEVER RÊGO 
LOUREIRO, neste ato designado como CONTRATANTE, e o Senhor RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA, 
brasileiro, portador da Cédula de Identificação nº 9900109404 SSP/AL e inscrito no CPF nº 052.559.924-02, 
telefone: (82) 8887-8090, residente e domiciliada na Avenida Frei Damião de Bozzano, 310, B 43, C-07 – Tabuleiro 
dos Martins, CEP: 57073-610, Maceió/Alagoas, doravante denominado CONTRATADO, resolvem celebrar o 
presente termo aditivo, em decorrência do Processo Administrativo nº 2022/7450, referente à inexigibilidade de 
licitação, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/93, em especial na hipótese do inciso II, do art. 25, e art. 
65, II, e demais normas pertinentes, mediante sujeição mútua às seguintes cláusulas contratuais: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS DOCUMENTOS 
Fazem parte do presente termo, independentemente de transcrição, todos os elementos que compõem o Processo 
Administrativo nº 2022/7450, bem como o Despacho GPAGPJ nº 320/2022.  
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 
O presente Termo Aditivo tem como finalidade a prorrogação prazal do Contrato nº 050/2018, o qual tem por objeto 
originário a contratação de profissional habilitado para serviços musicais; regência de coral, formação de músicos 
aprendizes, objetivando instaurar e desenvolver as atividades do Coral Institucional do Poder Judiciário do Estado 
de Alagoas, bem como em comunidades carentes contíguas. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRORROGAÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
Fica prorrogado por 12 (doze) meses, iniciando-se em 15 de agosto de 2022, estendendo-se até 14 de agosto de 
2023. 
  

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas deste contrato correrão por conta do Programa de Trabalho: 02.003.02.122.0003.2211 – 
MANUTENÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO – 2º GRAU; Fonte: 0100 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 
Elemento de Despesa: 33.90-36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA e 33.90-47 - 
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA RATIFICAÇÃO 
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente 
aditivo. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
O Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Eletrônico da Justiça, conforme determina 
o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº. 8.666/93. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DO FORO 
As partes elegem o foro da Comarca de Maceió, capital do Estado de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, 
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para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual 
teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas 
testemunhas a todo o ato presente, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo. 

 
 
 

Maceió/AL,                    de                   de  2022. 
 
 
 
 
 

DES. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

Contratante 
 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA 
Contratado 

 
 
Testemunhas: 

Nome___________________________ CPF__________________________ 

Nome___________________________ CPF__________________________ 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

SECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA 

 

  

REF. CONTRATO TRT 19ª SJA N. 022/2015 (Processo n. 1.542/2015) 
 
 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MUSICAIS DE 
REGENTE/MAESTRO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO E 
RODRIGO ANDRADE PRODUÇÕES & 
EVENTOS. 

   
 
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, 

com sede na Av. da Paz n. 2076, Centro – Maceió – AL, inscrito no CGC/MF sob o n. 
35.734.318/0001-80, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador PEDRO 
INÁCIO DA SILVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta capital, inscrito 
no CPF sob o n. 116.000.635-00, portador da Cédula de Identidade n. 1.273.292 
SSP/BA, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, RODRIGO 
ANDRADE PRODUÇÕES & EVENTOS, com sede na Rua Professora Judith Serpa, 
Tabuleiro dos Martins, Maceió - AL, inscrito no CNPJ sob o n. 22.509.537/0001-14, 
adiante denominada CONTRATADA e aqui representada por seu Administrador, Sr. 
RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, maestro, inscrito no CPF sob o 
n. 052.559.924-02 e portador da Cédula de Identidade n. 99001094040 - SSP/AL, 
resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei n. 8.666/93, 
combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no 
Processo Administrativo TRT 19ª N. 1.542/2015, cuja licitação foi realizada sob a forma 
do Pregão Eletrônico n. 13/2015, pactuando este termo aditivo ao contrato de prestação 
de serviços, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, que ambas as 
partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

 
 

DA PRORROGAÇÃO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica estabelecida a prorrogação do prazo 
de vigência do presente ajuste, tendo por termo inicial o dia 14.7.2018 e termo final 
13.7.2019, podendo ser novamente prorrogado nos moldes do art. 57, II, da Lei n. 
8.666/93. 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

SECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA 

 

  

DA RESCISÃO ANTECIPADA 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente ajuste poderá ser 
rescindido antecipadamente, em decorrência de possíveis ajustes orçamentários para o 
exercício de 2019, sem que daí decorra direito de indenização a quaisquer dos 
contratantes. 

 
Parágrafo Único - A rescisão de que trata a presente cláusula será 

comunicada ao CONTRATADO com prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – As despesas decorrentes da execução 
deste Termo Aditivo correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este 
Regional, conforme Programa de Trabalho n. 02.122.0571.4256.0027 (Apreciação de 
Causas na Justiça do Trabalho - Estado de Alagoas) - PTRes 107722 - Natureza de 
Despesa 339039 (Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica) e Nota de Empenho n. 
2018NE000367, de 15.6.2018. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – Continuam em vigor as demais cláusulas e 

condições anteriormente pactuadas. 
 
E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que 
produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 
 
Maceió, 18 de junho de 2018. 
 

 
 

PEDRO INÁCIO DA SILVA 
Desembargador Presidente do TRT 19ª Região 

CONTRATANTE 
  

 
 

RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA 
Rodrigo Andrade Produções & Eventos 

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de profissional habilitado para prestação de serviços musicais, consistente
em regência de coral e docência de canto aos integrantes do grupo do coral deste
Tribunal.

 

Objeto

Contratação de profissional habilitado para prestação de serviços
musicais, consistente em regência de coral e docência de canto com
musicoterapia aos integrantes do grupo do coral deste Tribunal. 

Especificação do objeto

Um ensaio semanal, com uma hora de duração, a ser realizado nas
dependências deste Tribunal. Sugere-se a duração de um ano para a
contratação em tela.

Justificativa

É fato notório que a música funciona como uma ferramenta muito
importante no processo de desenvolvimento humano, tornando-se um
elo fundamental nos processos de ensino-aprendizagem dos indivíduos.
Nessa esteira, para orientar a equipe do coral deste Tribunal,
objetivando a realização de apresentações em eventos do Tribunal, além
da aplicação terapêutica da música aos servidores, propõe-se portanto
a contratação de profissional habilitado de notoriedade reconhecida.

Nessa senda, sugere-se a contratação do profissional Rodrigo Andrade
Teixeira pelos motivos que passamos a expor.

1. O profissional indicado é especialista em regência de coral e docência
pela UNESP, além de mestrando em educação e saúde pela Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, sendo docente de
música e suas aplicabilidades na área de saúde pela Universidade
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Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e Doutorado em Saúde
Pública (Área: Musicoterapia através do Canto) USP-SP (Tese entregue).

2. Para além de sua carreira acadêmica, o maestro sugerido tem
exercido a regência de diversos outros corais institucionais no Estado
de Alagoas, a exemplo dos coros do Tribunal Regional do Trabalho da
19ª Região, Correios, Secretaria de Gestão Pública de Alagoas e Tribunal
de Justiça de Alagoas.

3. Como reconhecimento de seu trabalho, o regente Rodrigo Teixeira foi
agraciado, por três vezes (2012, 2013 e 2016), como maestro
destaque do Estado de Alagoas , recebeu a Comenda maestro Heitor
Villa Lobos (0358176), concedida pela Câmara Municipal de Maceió e sob
sua batuta o coro do Tribunal de Justiça de Alagoas foi eleito por, dois
anos consecutivos, o melhor do Estado (0358154) além de servidor de
Destaque como Musicoterapeuta  na UNCISAL em 2021.

4. Ademais, o referido maestro já vem conduzindo os trabalhos de
regência do coral deste Tribunal desde novembro do ano passado,
sendo remunerado por recursos dos próprios servidores participantes.

Duração da contratação

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite legal.

Unidade Fiscalizadora

Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

 

Documento assinado eletronicamente por HÉLIO PINHEIRO PINTO, Diretor da
EJE/AL, em 19/10/2022, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1172694 e o código CRC 9EEBE13B.

0010162-30.2022.6.02.8502 1172694v4
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
À SAD, 
 
 
Para análise e aprovação do termo de referência

elaborado pela EJE 1172694. 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/10/2022, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181884 e o código CRC 215918C9.

0010162-30.2022.6.02.8502 1181884v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Memorando 1163, do

Excelentíssimo Senhor Juiz Diretor da EJE (doc.1167915),
peço-lhe vênia para sugerir a remessa do feito à SGP, na
forma indicada no citado expediente:

Com base no exposto acima,
seria recomendável encaminhar os presentes
autos para manifestação da Secretaria de
Gestão de Pessoas acerca do tema, vez que
abarca  à saúde do servidor e a promoção no
ambiente de trabalho de atividades que
impactem positivamente na qualidade de vida
dos mesmos, em observância as diretrizes
dos Órgãos de Controle, CNJ e TCU,
objetivando reforçar a importância da presente
contratação.

Por outro lado, por se tratar de proposta de
contratação de profissional já identificado (inclusive no
Termo de Referência EJE 1172694), por inexigibilidade de
licitação, entendo, com todas as vênias, que a questão seja
previamente avaliada pela Assessoria Jurídica, considerando
as razões expostas no já mencionado Memorando 1163, que
inaugura estes autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2022, às 23:12, 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
1182521 e o código CRC 0822147B.

0010162-30.2022.6.02.8502 1182521v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2022.
Com efeito, nos termos do Memorando EJE 1163

(1167915), encaminho os presentes autos para
manifestação da Secretaria de Gestão de Pessoas a respeito do
Termo de Referência 1172694 e sua relação com as diretrizes
dos Órgãos de Controle, CNJ e TCU.

Em paralelo, acatando a solicitação do Senhor
Secretário de Administração (Despacho GSAD 1182521),
remeto o feito à Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
para análise da regularidade da contratação pretendida. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/10/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182651 e o código CRC 70E7E847.

0010162-30.2022.6.02.8502 1182651v1

Despacho GDG 1182651         SEI 0010162-30.2022.6.02.8502 / pg. 67



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

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
Senhor Assessor da AAMO,
Em face do despacho GDG 1182651 e considerando o

teor do Memorando 1163 1167915, onde menciona-se que as
atividades do coral e da musicoterapia contribuem para
uma melhoria na Qualidade de Vida dos servidores, atendendo às
recomendações da Resolução CNJ 207 – Atenção à saúde do
servidor, encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para
manifestação dessa unidade acerca da relevância da atividade
supracitada.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 24/10/2022, às 15:25, 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
1183611 e o código CRC 2A600417.

0010162-30.2022.6.02.8502 1183611v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
Senhor Diretor,
 
Esta AJ/DG sugere que o processo deva ser

completamente instruído pela Secretaria de Administração,
antes da análise por parte desta unidade técnico-jurídica.

 
Da forma como está, a análise fica prejudicada e

restrita.
 
Recomenda-se, além da atuação da SGP, como já

recomendado pela SAD, a natural atuação por parte da Seção
de Instrução de Contratações, para aferição da regularidade
atinente ao valor da contratação frente ao praticado no
mercado para objetos similares ao trazido a este TRE/AL e a
sua vantajosidade ou não, com o registro de que o que ora se
tenciona é uma nova contratação de profissional que já atua
junto a este Regional, porém, sob valores majorados. 

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/10/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1183755 e o código CRC 4785FAC6.

0010162-30.2022.6.02.8502 1183755v1

Despacho AJ-DG 1183755         SEI 0010162-30.2022.6.02.8502 / pg. 69



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

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2022.
À SAD, 
 
 
Para ciência da manifestação da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral (1183755), sobre a necessidade de
aperfeiçoamento da instrução, com a necessária atuação da
Seção de Instrução de Contratações, para aferição da
compatibildiade de preço.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/10/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1184638 e o código CRC 0A3F9C94.

0010162-30.2022.6.02.8502 1184638v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2022.
Em cumprimento ao Despacho GDG 1184638,

remeto os autos à SEIC, para promover a instrução na forma
recomendada pelo Sr. Assessor Jurídico, no Despacho AJ-
DG 1183755.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2022, às 22:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1185427 e o código CRC 157870D5.

0010162-30.2022.6.02.8502 1185427v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de novembro de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação do Maestro Rodrigo

Andrade Teixeira, profissional habilitado para prestação de
serviços musicais, consistente em regência de coral e
docência de canto com musicoterapia, aos integrantes do
grupo do coral deste Tribunal, conforme Termo de Referência
presente no evento 1172694.

Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de
Administração, Despacho GSAD - 1185427, para instrução da
contratação, na forma recomendada pelo Sr. Assessor
Jurídico, no Despacho AJ-DG - 1183755.

Foi apresentada proposta de preço (1172453) no
montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
mensais, para 01 (um) ensaio semanal, com uma hora de
duração, correspondendo, considerando uma estimativa de 04
(quatro) encontros mensais, ao valor médio por hora de R$
600,00 (seiscentos reais).

Para fins de comprovação dos preços praticados
pelo fornecedor no mercado, foram apresentadas cópias de
instrumentos contratuais firmados com o Tribunal de Justiça
de Alagoas e Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região,
com valores superiores ao ora proposto, abaixo:

Órgão Evento Média valor hora
TRT 19ª Região 1172404 R$ 635,00

TJ/AL 1172403 R$ 833,33
Tais documentações foram as mesmas utilizadas

para demonstrar a vantajosidade na renovação do Contrato nº
33/2018, firmado com o mesmo profissional, pelo curto
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período de 03 (três) meses, em razão da ausência de interesse
em prorrogar por maior período, dentro dos valores
atualmente pactuados, ensejando, assim, na necessidade de
formalização de nova contratação.

A unidade demandante, por meio do Memorando nº
1163 (1167915), manifesta-se acerca da notória especialização
do pretenso contratado, a seguir:

Instruímos os autos com currículo que
aponta acerca da “expertise” do Maestro
Rodrigo Andrade, pois entendemos que
não há como franquear ao público a
pretendida contratação, vez que não se
trata da contratação de um maestro, pura
e simplesmente. O que se pretende é a
contratação de profissional, artista, da
área musical, com formação e experiência
em regência de corais e que possui
formação/especialização na área de
aplicação terapêutica da música
(musicoterapia).
Todos esses requisitos, aliados à notória
especialização do Maestro Rodrigo
Andrade Teixeira, por si só, já servem a
justificar a inviabilidade de competição.
Aliado a isso, por meio dos documentos
acostados aos autos, resta claro tratar-se
de artista consagrado pela crítica
especializada, bem como pela opinião
pública.

Desta forma, sugerimos, s.m.j., a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25,
III, da Lei nº 8.666/93, com o senhor RODRIGO ANDRADE
TEIXEIRA, inscrito no CPF nº 052.559.924-02, no montante
mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) e
anual de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

Consta deste processo e do processo Sei 0009390-
67.2022.6.02.8502 as seguintes documentações:

a) RFB - 1150038;
b) Trabalhista - 1150041;
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c) Cadastro empresa inidôneas - 1150043;
d) Certidão CNJ - 1150046;
e) Fazenda Municipal - 1150049;
f) Fazenda Estadual - 1155479;
g) Declaração Nepotismo - 1192805; e
g) CADIN - 1150585.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/11/2022, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1190903 e o código CRC 4E2CC3D5.

0010162-30.2022.6.02.8502 1190903v1
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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

RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA

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 07:57:07 do dia 01/11/2022

Código de controle da certidão: DBAC-4300-8EEC-4EC8

Certidão fornecida para o CPF: 052.559.924-02

Válida até 31/12/2022

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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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 

RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA, CPF nº 052.559.924-02 , carteira de identidade nº 

99001094040, expedida por SSP -AL., brasileiro, solteiro, com domicílio na Rua 

Desembargador Zeferino Lavenere Machado., nº 60, conjunto Salvador Lyra, 

(Maceió/Alagoas), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, 

da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, 

NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros 

ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE 

ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de 

assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente 

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

administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

conforme transcrição abaixo: Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que nele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 

diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 

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

o documento é particular.  

 

 

 

Rodrigo Andrade Teixeira 

 

Maceió, 20 de setembro de 2022. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2022.
À SAD,
Para deliberação quanto ao sugerido no Despacho

SEIC 1190903.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 07/11/2022, às 14:11, 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
1192988 e o código CRC 2A2FBBAD.

0010162-30.2022.6.02.8502 1192988v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2022.
Acuso ciência do Despacho SEIC 1190903 e do

Despacho COMAP 1192988, ao tempo em que devolvo os
autos à AAMO, em atenção ao Despacho GSGP 1183611.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/11/2022, às 19:47, 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
1193517 e o código CRC 943AEBC1.

0010162-30.2022.6.02.8502 1193517v1

Despacho GSAD 1193517         SEI 0010162-30.2022.6.02.8502 / pg. 78



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7292 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/AAMO

À GSGP,
 
Em resposta ao despacho 1183611, a AAMO corrobora com as

descrições dos inúmeros benefícios que o canto traz para a saúde. Como
aprendizado, o ato de cantar exige movimentos refinados, sincronizados,
recrutando diversos sistemas e estruturas: sistema respiratório, laringe,
faringe, articuladores da boca, músculos faciais e abdominais, postura, além
de aumentar a concentração, estimular a memória e diminuir o stress. As
atividades do coral oferece também uma grande contribuição para a melhoria
no relacionamento interpessoal e social e desenvolvimento do espírito de
equipe, portanto colaborando com a qualidade de vida dos servidores desta
Corte, conforme descrito no memorando 1163,  e desta forma, atendendo às
recomendações da Resolução CNJ 207 – Atenção à saúde do servidor.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARGARETH DE SOUZA LIRA HANDRO,
Analista Judiciário, em 10/11/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1196729 e o código CRC 6BD23034.

0010162-30.2022.6.02.8502 1196729v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2022.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GDG 1182651, retorno os autos

a Vossa Senhoria com a manifestação da AAMO, contida na
Informação 7292 1196729.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 10/11/2022, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1196956 e o código CRC 07BC974A.

0010162-30.2022.6.02.8502 1196956v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2022.
Após a manifestação da Seção de Instrução de

Contratações, sobre a compatibildiade de preço, na forma
recomendada pela Assessoria Jurídica no Despacho AJ-DG
1183755, seguem os autos para análise da regularidade da
contratação pretendida. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/11/2022, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1197470 e o código CRC 4DC3D370.

0010162-30.2022.6.02.8502 1197470v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0010162-30.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1744 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos

eletrônicos, no qual a Escola Judiciária Eleitoral - EJE
pretende contratar, por inexigibilidade de
licitação, profissional habilitado para prestação de serviços
musicais, consistente em regência de coral e docência de
canto com musicoterapia aos integrantes do grupo do coral
deste Tribunal, segundo consta no termo de referência
constante no evento SEI nº 1172694.

 
De acordo com o termo de referência, os serviços

serão prestados pelo profissional Rodrigo Andrade
Teixeira, CPF 052.559.924-02 que executará um ensaio
semanal e quatro mesnsais, a ser realizado nas dependências
deste Tribunal.

  
Transcreve-se ainda a justificativa contida

no citado termo de referência:
 

"É fato notório que a música funciona como
uma ferramenta muito importante no processo
de desenvolvimento humano, tornando-se um
elo fundamental nos processos de ensino-
aprendizagem dos indivíduos. Nessa esteira,
para orientar a equipe do coral deste Tribunal,
objetivando a realização de apresentações em
eventos do Tribunal, além da aplicação
terapêutica da música aos servidores, propõe-
se portanto a contratação de profissional
habilitado de notoriedade reconhecida.
Nessa senda, sugere-se a contratação do
profissional Rodrigo Andrade Teixeira pelos
motivos que passamos a expor.
1. O profissional indicado é especialista em
regência de coral e docência pela UNESP,
além de mestrando em educação e saúde pela
Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Alagoas, sendo docente de música
e suas aplicabilidades na área de saúde pela
Universidade Estadual de Ciências da Saúde
de Alagoas e Doutorado em Saúde Pública
(Área: Musicoterapia através do Canto) USP-
SP (Tese entregue).
2. Para além de sua carreira acadêmica, o
maestro sugerido tem exercido a regência de
diversos outros corais institucionais no Estado
de Alagoas, a exemplo dos coros do Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região, Correios,
Secretaria de Gestão Pública de Alagoas e
Tribunal de Justiça de Alagoas.
3. Como reconhecimento de seu trabalho, o
regente Rodrigo Teixeira foi agraciado, por
três vezes (2012, 2013 e 2016), como maestro
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destaque do Estado de Alagoas , recebeu a
Comenda maestro Heitor Villa Lobos
(0358176), concedida pela Câmara Municipal
de Maceió e sob sua batuta o coro do Tribunal
de Justiça de Alagoas foi eleito por, dois anos
consecutivos, o melhor do Estado (0358154)
além de servidor de Destaque como
Musicoterapeuta  na UNCISAL em 2021.
4. Ademais, o referido maestro já vem
conduzindo os trabalhos de regência do coral
deste Tribunal desde novembro do ano
passado, sendo remunerado por recursos dos
próprios servidores participantes."

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Registre-se a tramitação, no sentido de

aperfeiçoamento da instrução, com diligências formuladas por
esta AJ-DG (1183755), que ora se reproduz:

 
"Esta AJ/DG sugere que o processo deva ser
completamente instruído pela Secretaria de
Administração, antes da análise por parte
desta unidade técnico-jurídica.
Da forma como está, a análise fica prejudicada
e restrita.
Recomenda-se, além da atuação da SGP, como
já recomendado pela SAD, a natural atuação
por parte da Seção de Instrução de
Contratações, para aferição da regularidade
atinente ao valor da contratação frente ao
praticado no mercado para objetos similares
ao trazido a este TRE/AL e a sua vantajosidade
ou não, com o registro de que o que ora se
tenciona é uma nova contratação de
profissional que já atua junto a este Regional,
porém, sob valores majorados."
 

Dessa forma, a Seção de Intrução de Contratações
recomendou a contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, nos termos do Art. 25, III, da Lei nº 8.666/93, com o
senhor RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA, inscrito no CPF nº
052.559.924-02, no montante mensal de R$ 2.400,00 (dois mil
e quatrocentos reais) e anual de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil
e oitocentos reais). Referida unidade que é a competente para
tal aferição, também pontuou pela razoabilidade dos valores
pretendidos na contratação, vez que conformes com outras
avenças no mesmo sentido efetivadas por outros Órgãos
públicos.

 
A Secretaria de Secretaria de Gestão de Pessoas,

notadamente sua unidade de saúde, por conduto da
Informação 7292 (1196729), corroborou a importância da
contratação, sob os seguintes termos:

 
"Em resposta ao despacho 1183611, a AAMO
corrobora com as descrições dos inúmeros
benefícios que o canto traz para a saúde.
Como aprendizado, o ato de cantar exige
movimentos refinados, sincronizados,
recrutando diversos sistemas e
estruturas: sistema respiratório, laringe,
faringe, articuladores da boca, músculos
faciais e abdominais, postura, além de
aumentar a concentração, estimular a
memória e diminuir o stress. As atividades
do coral oferece também uma
grande contribuição para a melhoria no
relacionamento interpessoal e social e
desenvolvimento do espírito de equipe,
portanto colaborando com a qualidade de vida
dos servidores desta Corte, conforme descrito
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no memorando 1163,  e desta forma,
atendendo às recomendações da Resolução
CNJ 207 – Atenção à saúde do servidor.".

   
Vieram então os autos à análise desta unidade

jurídica.
 
3. TABELA DE VERIFICAÇÃO
 
Com esses dados iniciais, segue check-list para

verificar o atendimento das condições exigidas em tais
contratações, conforme a 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 IX - Contratação direta por
inexigibilidade de licitação

 
 
 
 
 
 
 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente
justificado?

X  1167915

 
2

A
justificativa
apresentada é
pertinente
(detecção da
necessidade e
especificação do
objeto,
observando a
eficiência,
eficácia,
efetividade das
ações do órgão)?

X  1167915

3

A
inexigibilidade
de licitação teve
sua origem na
inviabilidade de
competição (art.
25, caput, da Lei
nº 8.666/93)?

 X  

4.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
aquisição de
materiais,
equipamentos,
ou gêneros que
só possam ser
fornecidos por
produtor,
empresa ou

 X  
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4

representante
comercial
exclusivo,
vedada a
preferência de
marca? (art. 25,
I da Lei nº
8.666/93)

4.2
Nesse caso,
consta a
comprovação de
exclusividade
mediante
atestado
fornecido pelo
órgão de
registro do
comércio do
local em que se
realizaria a
licitação, a obra
ou o serviço,
pelo Sindicato,
Federação ou
Confederação
Patronal, ou
entidades
equivalentes?

  N/A

4.3 O
referido
documento foi
apresentado em
original ou por
cópia
autenticada?

     N/A

4.4 A
administração
averiguou a
veracidade do
atestado de
exclusividade
apresentado nos
termos do art.
25, I, da Lei nº
8.666/93, a
exemplo de
consulta ao
fabricante?

Ref.
Orientação
Normativa AGU
n° 16, de 1° de
abril de 2009

   N/A

5.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
contratação de
algum dos
serviços
técnicos
enumerados a
seguir (art. 25, II
da Lei nº
8.666/93):

 X  

5.1.1
estudos
técnicos,
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5

técnicos,
planejamentos e
projetos básicos
ou executivos;

  N/A

5.1.2
pareceres,
perícias e
avaliações em
geral;

  N/A

5.1.3
assessorias ou
consultorias
técnicas e
auditorias
financeiras ou
tributárias;

  N/A

5.1.4
fiscalização,
supervisão ou
gerenciamento
de obras ou
serviços;

  N/A

5.1.5
patrocínio ou
defesa de causas
judiciais ou
administrativas;

  N/A

5.1.6
treinamento e
aperfeiçoamento
de pessoal.

  N/A

6

A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
contratação de
profissional de
qualquer setor
artistico,
diretamente ou
através de
empresário
exclusivo, desde
que consagrado
pela crítica
especializada ou
pela opinião
pública? (art. 25,
III da Lei nº
8.666/93)

  X  1172694

7

Foram
indicadas as
razões de
escolha do
adquirente do
bem, do
executante da
obra, do
prestador do
serviço ou do
fornecedor do
bem?

Ref.
parágrafo único,
II, art. 26, Lei
8.666/93

X  1172694
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8.  Houve a
devida reserva de crédito
orçamentário ou a
confirmação de que há
recurso disponível pela
unidade competente?

 X  

9.  A proposta
de preços demonstra-se
compatível com os
preços praticados no
mercado, considerando,
sobretudo, os subsídios
de fornecimentos ou
prestação de serviços
para outros órgãos
(notas fiscais, faturas,
notas de empenho)
constantes do respectivo
processo administrativo?

X   1190903

10.  A
proposta de preço
encontra-se dentro do
prazo de validade?

X  1172453

11. Consta o
domicílio bancário,
indicado pelo credor, na
proposta ou em
documento separado?

   X   

12. Consta nos
autos declaração
necessária à
comprovação da
observância ao que
prescreve o inciso V, do
Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação
dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º
Constituem práticas de
nepotismo, dentre
outras:

(…)
V – a

contratação, em casos
excepcionais de dispensa
ou inexigibilidade de
licitação, de pessoa
jurídica da qual sejam
sócios cônjuge,
companheiro ou parente
em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros
ou juízes vinculados, ou
servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento;
(Redação dada pela
Resolução nº 229, de
22.06.16)”.

X  1192805

13. O valor da
contratação exige a
publicação na imprensa
oficial?

      X  
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Regularidade
fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

14. A empresa
apresentou prova de
cadastro no SICAF com
os seus dados relativos à
regularidade fiscal
válidos?

   

1 FGTS X  1150038

2. INSS X  1150038

3. Receita
Federal X  1150038

4. Tributos
Estaduais
e Municipais (quando
exigido)

X  1150049

15. Constam
nos autos Certidão
Negativa de Débitos
Trabalhistas?

X  1150041

16. Consta
consulta ao CADIN? X  1150585

17. Na
consulta ao SICAF
verifica-se registro de
sanção à empresa
contratada, cujos efeitos
a torne proibida de
celebrar contrato
administrativo e
alcancem a
Administração
contratante?

   X  

18. Consta nos
autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da
contratação no Cadastro
Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral
da União, disponível no
Portal da Transparência?

X  
1150043
1150046

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
Com esses elementos, passa-se a analisar a

contratação em foco. 
 
Pretende-se a contratação direta, de serviço

consistente em regência de coral e docência de canto aos
integrantes do grupo do coral deste TRE,  pelo
reconhecimento da situação de inexigibilidade de licitação,
com fundamento no inciso III, do art. 25 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, verbis:

 
"Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:

(...)
III - para contratação de profissional de qualquer
setor artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado pela
crítica especializada ou pela opinião pública."
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 Segundo o Professor Joel de Menezes Niebuhr,

a contratação de artistas é singular, dotada de elevado grau
de subjetividade, o que inviabiliza o estabelecimento de
parâmetros objetivos de competição:

 
"... no tocante aos serviços artísticos, a
singularidade reside na própria natureza do
serviço, que é prestado, de modo independente
da figura do artista, com percepção pessoal,
subjetiva, em resumo, singular."  
(NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e
inexigibilidade de licitação pública. 2. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2008.p. 131)

  
Tendo em vista a contratação que se pretende, de

interesse citar breve excerto obtido no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral, para prestação de serviços
de consultoria em licitações e contratos:

 
"11783 - Contratação pública –
Inexigibilidade – Serviço de natureza
artística – Requisitos
Ao abordar os requisitos da inexigibilidade
para contratação de serviços de natureza
artística, Lucas Rocha Furtado afirma que se
deve, “em primeiro lugar, indicar o
fundamento para a contratação do artista: a
consagração dele pela crítica especializada ou
pela opinião pública. Em segundo lugar, que a
sua contratação seja pautada pela
impessoalidade e pela moralidade. Em terceiro
lugar, que sua remuneração siga os
parâmetros do mercado. Finalmente, deve ser
examinado se os serviços a serem executados
justificam a inexigibilidade de licitação”.
(FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito
administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007.
p. 451.)

                              
 Cite-se também a autorizada ensinança de Marçal

Justen Filho, que pontua  que "A atividade artística consiste
em uma emanação direta da personalidade e da criatividade
humanas. Nessa medida, é impossível verificar-se identidade
de atuações". Prossegue o Administrativista  "há casos em que
a necessidade estatal relaciona-se com o desempenho artístico
propriamente dito. Não se tratará de selecionar o melhor para
atribuir-lhe um destaque, mas de obter os préstimos de
um artista para atender certa necessidade pública. Nesses
casos, torna-se inviável a seleção através de licitação, eis que
não haverá critério objetivo de julgamento. Será impossível
identificar um ângulo único e determinado para diferenciar as
diferentes performances artísticas. Daí a caracterização da
inviabilidade de competição."  (JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. 14. ed. São Paulo: Dialética, 2010, p. 380.

 
  A esse respeito, há que se citar a justificativa

apresentada pela Direção da Escola Judiciária Eleitoral, tal
como contido no evento 1167915, do qual se extraem os
seguintes excertos:

 
"Como é do seu conhecimento, este Tribunal
possui um grupo de servidores para
apresentações do Coral e participam das
sessões de musicoterapia ministrada pelo
Maestro Rodrigo Andrade Teixeira. Ocorre que
na última prorrogação contratual o referido
profissional questionou a defasagem do valor
da remuneração mensal paga pelo TRE/AL,
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acertado em 2018,  não aceitando a
prorrogação com o valor pactuado no Contrato
nº 33/2018.
O programa se traduz numa importante
ferramenta, pois é indubitável a eficiência
no desenvolvimento de habilidades que
estimulem a produtividade dos servidores que
participam do coral, com a utilização de
técnicas específicas voltadas à aplicação do
poder terapêutico da música, promovendo o
bem-estar e a melhora da qualidade de vida
dos servidores participantes.
Instruímos os autos com currículo que
aponta acerca da “expertise” do Maestro
Rodrigo Andrade, pois entendemos que não há
como franquear ao público a pretendida
contratação, vez que não se trata da
contratação de um maestro, pura e
simplesmente. O que se pretende é a
contratação de profissional, artista, da área
musical, com formação e experiência em
regência de corais e que possui
formação/especialização na área de aplicação
terapêutica da música (musicoterapia).
Todos esses requisitos, aliados à notória
especialização do Maestro Rodrigo Andrade
Teixeira, por si só, já servem a justificar a
inviabilidade de competição. Aliado a isso, por
meio dos documentos acostados aos autos,
resta claro tratar-se de artista consagrado pela
crítica especializada, bem como pela opinião
pública.
Em nosso sentir, é patente a inviabilidade
fática de competição, de modo que, ainda que
a Administração pretendesse a licitação, esta
restaria inviável ante a absoluta ausência de
concorrentes.
Nesse contexto, salvo melhor juízo,
entendemos que a contratação, ora
pretendida, deverá ser concretizada sob a
regulamentação do art. 25, III, da Lei nº
8.666/93.
(...) 
Sob esse mesmo fundamento, o Tribunal de
Justiça de Alagoas firmou contrato de
prestação de serviços junto ao Maestro
Rodrigo Andrade Teixeira (1172403). Registre-
se que o referido contrato teve início em 2018,
tendo sido prorrogado e ainda em vigência
(1172679). Assim também procedeu o Tribunal
Regional do Trabalho da 19ª Região, onde o
profissional atuou até 2019(1172687),  as
contratações mencionadas buscam fornecer
mais elementos para a unidade competente
enriquecer o procedimento, já realizado, da
justificativa de preço, conforme disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26 da Lei nº
8.666/93.
Esclarecemos que  a realização de licitação
junto ao TRT-19ª Região (1172404),  ocorreu
pois o  objeto da contratação junto ao TRT-
19ª Região é diverso do proposto na presente
contratação, enquanto naquele contrato a
proposta limita-se, simplesmente, à aplicação
de dinâmicas vocais, voltadas à formação de
um coral institucional, neste, o que se
pretende é algo muito mais abrangente e
especializado, posto que voltado a atenção à
saúde do servidor, visando a melhoria da
qualidade de vida, através do desenvolvimento
de habilidades para o canto coral.
Conforme constante da proposta apresentada
pelo Maestro Rodrigo Andrade (1172453), os
benefícios resultantes dessa prática
terapêutica vão além daqueles voltados à
saúde, propriamente dita, como combate ao
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estresse e à depressão. O Canto coral
proporciona, ainda, ao indivíduo, elevação da
auto-estima, motivação, além de promover a
integração entre os servidores.
Fora o exposto acima, além das vantagens já
mencionadas, as atividades do coral e da
musicoterapia contribui para a melhoria no
relacionamento interpessoal e social e
desenvolvimento do espírito de equipe,
agregando valor a esta Corte e influenciaria a
média alcançada na avaliação anual feita pelo
Tribunal Contas da União, no aspecto
qualidade de vida, bem assim, atenderia às
recomendações constantes da Resolução CNJ
207 – Atenção à saúde do servidor, no que
pertine à qualidade de vida.
Com base no exposto acima,
seria recomendável encaminhar os presentes
autos para manifestação da Secretaria de
Gestão de Pessoas acerca do tema, vez que
abarca  à saúde do servidor e a promoção no
ambiente de trabalho de atividades que
impactem positivamente na qualidade de vida
dos mesmos, em observância as diretrizes
dos Órgãos de Controle, CNJ e TCU,
objetivando reforçar a importância da presente
contratação."
 

À vista de tais fundamentadas justificativas, parece
viável juridicamente a contratação direta, na forma delineada
nos presentes autos.

  
Impende ainda atentar para o que  dispõe  o art. 26

da Lei no 8.666, de 1993:
 

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

I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa 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."

 
    Relativamente à justificativa de preço, tem-se a

informação da SEIC/COMAP (1190903), onde a referida
unidade, após a devida e competente análise com base em
outras contratações similares, sugere a contratação com base
no valor apresentado no montante mensal de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais) e anual de R$ 28.800,00 (vinte
e oito mil e oitocentos reais).

 
    Em hipóteses que tais, quando se vislumbra

inviabilidade de competição, a justificativa de preços, na lição
de Marçal Justen Filho, deve confirmar que o montante que se
pretende pagar pelos serviços do futuro contratado está "em
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condições econômicas similares com as adotadas pelo
particular para o restante de sua atividade profissional",
elidindo, pois, a possibilidade de cometimento do ilícito
previsto no art. 25, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 
 Frise-se que cumpre à Administração apresentar a

justificativa do preço praticado pelo artista a ser contratado,
para fins de atendimento ao artigo 26, § único, III da Lei nº
8.666/93, o que pode ser feito, em geral, através da
demonstração de parâmetro do preço praticado por ele a
terceiros no mercado. Outra não é a recomendação do
Tribunal de Contas da União:  “quando contratar a realização
de cursos, palestras, apresentações, shows, espetáculos ou
eventos similares, demonstre a título de justificativa de
preços, que o fornecedor cobra igual ou similar preço de
outros com quem contrata para evento de mesmo porte, ou
apresente as devidas justificativas, de forma a atender ao inc.
III do parágrafo único do art. 26 da Lei nº
8.666/1993”.  (Acórdão nº 819/2005 – Plenário. Relator:
Ministro Marcos Bemquerer. Diário Oficial da União, Brasília,
DF, 30 jun. 2005)

 
As diretrizes supra parecem ter sido as seguidas

pela Seção de Intrução de Contratações.
    
4. DA MINUTA CONTRATUAL
 
Ausente nos autos a minuta contratual, para fins de

análise jurídico-formal com base na legislação de regência.
 
5. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
 
À vista do exposto, e como providências

necessárias à continuidade do feito, impende trazer aos autos
os elementos relativos itens aos 8 e 11 da tabela de
verificação acima, bem como a minuta de contrato a ser
firmada.

 
À SAD, para as providências necessárias. 
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/11/2022, às 16:08, 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
1199901 e o código CRC 0D274028.

0010162-30.2022.6.02.8502 1199901v16
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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 novembro de 2022.
Em atenção ao Parecer 1744, da Assessoria Jurídica

(doc. 1199901), que remete aos itens 8 e 11 da Lista de
Verificação que o integra, encaminho os presentes autos:

a) à COFIN, para proceder à reserva de crédito
(item 8);

b) à SEIC, para solicitar as informações bancárias
do proponente (item 11) e,

c) à SLC, para elaborar a minuta do contrato.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2022, às 17:49, 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
1200266 e o código CRC 8CB2936B.

0010162-30.2022.6.02.8502 1200266v1
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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 novembro de 2022.
 
À GSAD,
 
Em atenção ao determinado por Vossa Senhoria,

após consulta ao futuro contratado, foi informado, por
aplicativo de mensagem, os dados abaixo:

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 17/11/2022, às 18:04, 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
1200290 e o código CRC 6445D3E7.

0010162-30.2022.6.02.8502 1200290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2022.
À EJE
 
Tendo em vista à solicitação, conforme Despacho

GSAD (1200266), para a realização da reserva de crédito
relativa à contratação Maestro-Musicoterapia- Regência
Coral, indagamos se o valor mensal engloba a obrigação
patronal, bem como a data de referência a ser considerada
para a confecção do pré-empenho.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 18/11/2022, às 09:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 18/11/2022, às 09:47, 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
1200642 e o código CRC 2FA75E33.

0010162-30.2022.6.02.8502 1200642v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2022.
Em atenção ao Despacho SGO (1200642), informo

que o atual contrato (8º termo de apostilamento 1185189) foi
prorrogado até 14/01/2023.

Em contato com o fornecedor, o mesmo indicou
que, na proposta (1172453), o valor de R$ 2.400,00 é líquido,
ou seja, sem considerar o valor de contribuição
previdenciária, haja vista que o mesmo já contribui sobre o
teto.

Atenciosamente,
Yuri Anísio Gonçalves

Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 18/11/2022, às 11:43, 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
1200830 e o código CRC 3E5A76ED.

0010162-30.2022.6.02.8502 1200830v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2022.
 
À SLC,
 
Após questionamento verbal dessa unidade,

informamos que o valor total informado na proposta de preço
já contempla as obrigações previdenciárias, representando,
assim, a seguinte memória de cálculo:

- valor mensal: R$ 2.000,00 (dois mil reais);
- contribuição previdenciária: R$ 400,00

(quatrocentos reais);
- valor mensal total : R$ 2.400,00 (dois mil e

quatrocentos reais).
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/11/2022, às 12:59, 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
1201049 e o código CRC 8C466F5E.

0010162-30.2022.6.02.8502 1201049v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº XX/2022 
   Processo nº 0010162-30.2022.6.02.8502                                                                                                                                                      

Contrato nº XX/2022 
Processo nº 0010162-30.2022.6.02.8502 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MUSICAIS, CELEBRADO COM O SR. 
RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, Maceió/AL, CEP: 57036-420, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 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, e o Sr. Rodrigo 
Andrade Teixeira, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 9900109404 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 052.559.924-02, telefone (82)98887-8090, residente e domiciliado 
na Avenida Frei Damião de Bozzano, nº 310, BL 43 C-07, Tabuleiro dos Martins, CEP: 
57073-610, Maceió/AL,  daqui por diante denominada CONTRATADO, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços musicais, com fulcro no art. 25, III, da Lei nº 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pela Lei n° 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 – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal 
n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. 
Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços musicais, consistente em 
regência de coral e docência de canto com musicoterapia aos integrantes do grupo do 
coral deste Tribunal.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratação tem por objetivo a realização de apresentações em 
eventos deste Tribunal, além da aplicação terapêutica da música aos servidores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os ensaios deverão ser ministrados semanalmente, com  duração 
de uma hora, nas dependências deste TRE/AL.  O horário dos ensaios serão determinados 
pelo contratante, segundo a disponibilidade dos seus servidores. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente contrato tem natureza intuito personae, de tal modo 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº XX/2022 
   Processo nº 0010162-30.2022.6.02.8502                                                                                                                                                      

que os serviços deverão ser prestados exclusivamente pelo contratado. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Os serviços serão prestados em conformidade com a proposta 
apresentada pelo CONTRATADO, evento SEI nº 1172453. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará ao 
Contratado, o valor mensal de R$ 2.000,00  ((ddooiiss  mmiill  rreeaaiiss)), que somado à contribuição 
previdenciária, perfaz a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ensejando 
o valor total do desembolso a ser suportado pela administração de R$ 28.800,00 (vinte e 
oito mil e oitocentos reais), considerando a vigência contratual de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais do Contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal, 
ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de ordem bancária de crédito em 
conta corrente,  em até 05 (cinco) dias úteis, devidamente atestada pela gestão 
contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
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 = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%  
CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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Não obstante o CONTRATADO seja o único e exclusivo responsável pela execução de 

todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços através de seus servidores nomeados, podendo para isso: 
 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscalização dos 
serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado. 
 
 
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 2023, relativos 
ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da 
Despesa n° 33.90.36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física) e 33.91.47 (Obrigações 
Patronais). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

São obrigações do CONTRATADO: 

a) Executar os ensaios semanalmente, com duração de 1h (uma hora), nas dependências 
do TRE/AL; 
 
b) Ser assíduo e pontual no cumprimento das obrigações nos dias e horários de ensaio; 
 
c) Impedir as participações de ouvintes (terceiros) não indicados pelo Contratante; 
 
d) Enviar ao contratante as frequências, devidamente assinadas pelos participantes de 
cada ensaio; 

 
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 7 
(sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela EJE; 
 
f) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

 
g) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
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reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo 
TRE/AL; 

 
h) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que impeçam a 
realização dos trabalhos, devendo agendar, de imediato e em comum acordo com a 
CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços,  através do Gestor e/ou 
Fiscal nomeados e designados para tanto, os quais deverão informar nos autos do 
correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando ao 
CONTRATADO as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais 
e legais, exijam medidas corretivas; 
 
b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estipulada neste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura 

contratual, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, 
renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. 

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 suspensão 
temporária poderão ser aplicadas ao contratado com as multas convencionais e de mora, 
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 

Minuta de contrato (1201760)         SEI 0010162-30.2022.6.02.8502 / pg. 101



5 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº XX/2022 
   Processo nº 0010162-30.2022.6.02.8502                                                                                                                                                      

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
 

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 de mora de 0,2% (dois centésimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento dos serviços, caracterizado por 
culpa exclusiva do CONTRATADO, calculado sobre o valor mensal da contratação; 

 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor remanescente do contrato, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas, ou sobre o valor total do contrato 
em caso de inexecução total; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º, e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que o contratado tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA – Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes,  a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a 
Lei no 8.666, de 21/06/1993, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pelo contratado em até 05 (cinco) 
dias, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS -  As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos 
valores devidos ao CONTRATADO, se houver, ou cobradas judicialmente 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 

  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do Contratado, fica 
o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
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 QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE E 
À PROPOSTA DE PREÇOS DO CONTRATADO 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão da Presidência desta 
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Corte que reconheceu a ocorrência da Inexigibilidade da Licitação (evento nº XXXX)  e às 
estipulações da proposta de preços do Contratado sob evento nº 1172453. 
 
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 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de  
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 
  Pelo TRE/AL  
                   Desembargador Otávio Leão Praxedes 
                                                             Presidente  
 
 
  Pela Empresa              
                                                  Rodrigo Andrade Teixeira 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2022.
À AJ-DG, para análise da minuta do contrato.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/11/2022, às 14:17, 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
1201761 e o código CRC 9B2F6DC0.

0010162-30.2022.6.02.8502 1201761v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2022.
À SAD, para complementação de diligências:
 
- constar dos autos à reserva/previsão orçamentária

ajustada ao tempo do negócio no ano de 2023.
- fazer constar da minuta de contrato (1201760), a

data a partir da qual se iniciará a vigência da avença, ou seja,
após o dia 14/01/2023, vez que, conforme Despacho
EJE 1200830, o atual contrato para o mesmo fim (8º termo de
apostilamento 1185189) foi prorrogado até 14/01/2023.

 
Após, retornem-se os autos a esta AJ/DG, para

continuidade da análise.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/11/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1201789 e o código CRC 6B2B3CCE.

0010162-30.2022.6.02.8502 1201789v1
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Maceió, 22 de novembro de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Indagamos, através do despacho SGO (1200642), se

o valor mensal para a nova contratação engloba a obrigação
patronal, bem como a data de referência a ser considerada
para a confecção do pré-empenho.

Em resposta ao questionamento, a EJE (1200830)
informou que o atual contrato foi prorrogado até 14/1/23 (8º
termo de apostilamento -  1185189).

Retornaram os autos, de acordo com o despacho
AJ-DG (1201761), para fazer constar a respectiva reserva
orçamentária ao tempo do negócio no ano de 2023.

Ressaltamos que, para a realização do pretendido, o
orçamento a ser utilizado será o do ano de 2023, uma vez
que a vigência da nova avença terá inicio a partir de
15/1/2023. Porém na PLOA 2023 foram programados R$
16.848,00, e para a atual contratação serão necessários
R$ 28.800,00 anuais, requerendo que a EJE aponte de
qual despesa deverá sair o remanejamento de R$
11.952,00. Lembramos ainda que as despesas de capacitação
necessitariam de fase de crédito adicional para servirem como
fonte ou para eventual recomposição posterior.

Isto posto, retornem os autos para a realização da
reserva de crédito/empenho no novo exercício financeiro
(2023).
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Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/11/2022, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 22/11/2022, 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
1202559 e o código CRC 69CA138F.

0010162-30.2022.6.02.8502 1202559v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2022.
À SAD, para, consoante Despacho 1202782,

solicitar à unidade demandante que indique fonte
compensatória, na POA 2023, para fazer face à pretendida
contratação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 22/11/2022, 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
1202782 e o código CRC 779A0724.
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2022.
Reporto-me ao Despacho SGO 1202559 e ao

Despacho COFIN 1202782, para remeter os presentes autos à
EJE, na forma solicitada pela COFIN.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1202974 e o código CRC 4A048A7D.
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2022.
Em atenção ao Despacho SGO (1202559), informo

que o valor remanescente de R$ 11.952,00 (onze mil
novecentos e cinquenta e dois reais) deve ser remanejado do
orçamento de capacitação de "serviço de seleção e
treinamento" para servirem como fonte ou para eventual
recomposição posterior.

Atenciosamente,
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 24/11/2022, às 07:39, 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
1204170 e o código CRC B83D8D4E.
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Contrato nº XX/2022 
Processo nº 0010162-30.2022.6.02.8502 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MUSICAIS, CELEBRADO COM O SR. 
RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, Maceió/AL, CEP: 57036-420, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 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, e o Sr. Rodrigo 
Andrade Teixeira, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 9900109404 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 052.559.924-02, telefone (82)98887-8090, residente e domiciliado 
na Avenida Frei Damião de Bozzano, nº 310, BL 43 C-07, Tabuleiro dos Martins, CEP: 
57073-610, Maceió/AL,  daqui por diante denominada CONTRATADO, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços musicais, com fulcro no art. 25, III, da Lei nº 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pela Lei n° 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 – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal 
n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. 
Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços musicais, consistente em 
regência de coral e docência de canto com musicoterapia aos integrantes do grupo do 
coral deste Tribunal.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratação tem por objetivo a realização de apresentações em 
eventos deste Tribunal, além da aplicação terapêutica da música aos servidores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os ensaios deverão ser ministrados semanalmente, com  duração 
de uma hora, nas dependências deste TRE/AL.  O horário dos ensaios serão determinados 
pelo contratante, segundo a disponibilidade dos seus servidores. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente contrato tem natureza intuito personae, de tal modo 
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que os serviços deverão ser prestados exclusivamente pelo contratado. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Os serviços serão prestados em conformidade com a proposta 
apresentada pelo CONTRATADO, evento SEI nº 1172453. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará ao 
Contratado, o valor mensal de R$ 2.000,00  ((ddooiiss  mmiill  rreeaaiiss)), que somado à contribuição 
previdenciária, perfaz a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ensejando 
o valor total do desembolso a ser suportado pela administração de R$ 28.800,00 (vinte e 
oito mil e oitocentos reais), considerando a vigência contratual de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais do Contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal, 
ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de ordem bancária de crédito em 
conta corrente,  em até 05 (cinco) dias úteis, devidamente atestada pela gestão 
contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
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 = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%  
CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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Não obstante o CONTRATADO seja o único e exclusivo responsável pela execução de 

todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços através de seus servidores nomeados, podendo para isso: 
 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscalização dos 
serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado. 
 
 
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 2023, relativos 
ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da 
Despesa n° 33.90.36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física) e 33.91.47 (Obrigações 
Patronais). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

São obrigações do CONTRATADO: 

a) Executar os ensaios semanalmente, com duração de 1h (uma hora), nas dependências 
do TRE/AL; 
 
b) Ser assíduo e pontual no cumprimento das obrigações nos dias e horários de ensaio; 
 
c) Impedir as participações de ouvintes (terceiros) não indicados pelo Contratante; 
 
d) Enviar ao contratante as frequências, devidamente assinadas pelos participantes de 
cada ensaio; 

 
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 7 
(sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela EJE; 
 
f) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

 
g) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
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reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo 
TRE/AL; 

 
h) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que impeçam a 
realização dos trabalhos, devendo agendar, de imediato e em comum acordo com a 
CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços,  através do Gestor e/ou 
Fiscal nomeados e designados para tanto, os quais deverão informar nos autos do 
correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando ao 
CONTRATADO as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais 
e legais, exijam medidas corretivas; 
 
b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estipulada neste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir do dia 14 de janeiro de 2023, 

com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, renováveis 
por iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. 

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 suspensão 
temporária poderão ser aplicadas ao contratado com as multas convencionais e de mora, 
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
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seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
 

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 de mora de 0,2% (dois centésimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento dos serviços, caracterizado por 
culpa exclusiva do CONTRATADO, calculado sobre o valor mensal da contratação; 

 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor remanescente do contrato, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas, ou sobre o valor total do contrato 
em caso de inexecução total; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º, e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
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PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que o contratado tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA – Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes,  a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a 
Lei no 8.666, de 21/06/1993, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pelo contratado em até 05 (cinco) 
dias, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS -  As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos 
valores devidos ao CONTRATADO, se houver, ou cobradas judicialmente 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 

  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do Contratado, fica 
o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
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 QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE E 
À PROPOSTA DE PREÇOS DO CONTRATADO 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão da Presidência desta 
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Corte que reconheceu a ocorrência da Inexigibilidade da Licitação (evento nº XXXX)  e às 
estipulações da proposta de preços do Contratado sob evento nº 1172453. 
 
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 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de  
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

 
 
  Pelo TRE/AL  
                   Desembargador Otávio Leão Praxedes 
                                                             Presidente  
 
 
  Pela Empresa              
                                                  Rodrigo Andrade Teixeira 
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DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta de contrato ajustada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/12/2022, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210415 e o código CRC B337D37A.
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PROCESSO : 0010162-30.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1824 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Uma vez cumpridas as medidas saneadoras
constantes do Despacho AJ-DG 1201789, aprovo a Minuta de
Contrato Alterada (1210375).

 
À Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 05/12/2022, às 11:39, 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
1210466 e o código CRC BE4BD2FB.
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
 
Tendo em conta os Pareceres n.º 1744 (1199901) e 1824

(1210466), da Assessoria Jurídica, onde se opina favoravelmente
à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do
art. 25, III, da Lei nº 8.666/93, do sr. Rodrigo Andrade Teixeira,
CPF 052.559.924-02, para prestação de serviços musicais,
consistente em regência de coral e docência de canto com
musicoterapia aos integrantes do grupo do coral deste Tribunal ao
custo mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que, somado à
contribuição previdenciária, perfaz a quantia de R$ 2.400,00 (dois
mil e quatrocentos reais), ensejando o valor total anual do
desembolso a ser suportado pela Administração de R$ 28.800,00
(vinte e oito mil e oitocentos reais), tornem-se os autos conclusos ao
Exmo. Des. Presidente para a necessária e competente deliberação,
com a recomendação de que seja autorizada a contratação.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/12/2022, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1211538 e o código CRC 0A4DE555.
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PROCESSO : 0010162-30.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Inexigibilidade de licitação. 

 

Decisão nº 5321 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio os Pareceres n.º 1744 (1199901) e 1824
(1210466), além de toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta
para a possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos
termos do Art. 26, caput, da Lei n.º 8.666/93, o reconhecimento
de inexigibilidade de licitação, nos moldes da Conclusão do
Senhor Diretor-Geral no evento SEI nº (1211538),
e AUTORIZO, com fulcro no Art. 25, § 2º, da Lei nº 8.666/1993,
a contratação do Sr. Rodrigo Andrade Teixeira , CPF 052.559.924-
02, para prestação de serviços musicais, consistente em regência de
coral e docência de canto com musicoterapia aos integrantes do
grupo do coral deste Tribunal ao custo mensal de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) que, somado à contribuição previdenciária, perfaz a
quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
ensejando o valor total anual do desembolso a ser suportado pela
Administração de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos
reais).

Assim, efetivada toda a instrução necessária e tendo em
vista a manifestação favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral deste Tribunal, que aprovou a Minuta inserta no evento
SEI 1210375, remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos
- SLC para a consolidação do ato minutado, para ciência e demais
medidas de estilo. 

 
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/12/2022, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1212249 e o código CRC 72F6B543.
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Contrato nº 58/2022 
Processo nº 0010162-30.2022.6.02.8502 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
MUSICAIS, CELEBRADO COM O SR. 
RODRIGO ANDRADE TEIXEIRA. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377 - Farol, Maceió/AL, CEP: 57036-420, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 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, e o Sr. Rodrigo 
Andrade Teixeira, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 9900109404 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 052.559.924-02, telefone (82)98887-8090, residente e domiciliado 
na Avenida Frei Damião de Bozzano, nº 310, BL 43 C-07, Tabuleiro dos Martins, CEP: 
57073-610, Maceió/AL,  daqui por diante denominada CONTRATADO, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços musicais, com fulcro no art. 25, III, da Lei nº 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pela Lei n° 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 – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal 
n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. 
Além da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, 
sobre Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços musicais, consistente em 
regência de coral e docência de canto com musicoterapia aos integrantes do grupo do 
coral deste Tribunal.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratação tem por objetivo a realização de apresentações em 
eventos deste Tribunal, além da aplicação terapêutica da música aos servidores. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os ensaios deverão ser ministrados semanalmente, com  duração 
de uma hora, nas dependências deste TRE/AL.  O horário dos ensaios serão determinados 
pelo contratante, segundo a disponibilidade dos seus servidores. 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente contrato tem natureza intuito personae, de tal modo 
que os serviços deverão ser prestados exclusivamente pelo contratado. 
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PARÁGRAFO QUARTO – Os serviços serão prestados em conformidade com a proposta 
apresentada pelo CONTRATADO, evento SEI nº 1172453. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará ao 
Contratado, o valor mensal de R$ 2.000,00  ((ddooiiss  mmiill  rreeaaiiss)), que somado à contribuição 
previdenciária, perfaz a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), ensejando 
o valor total do desembolso a ser suportado pela administração de R$ 28.800,00 (vinte e 
oito mil e oitocentos reais), considerando a vigência contratual de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais do Contratado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da Nota Fiscal, 
ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de ordem bancária de crédito em 
conta corrente,  em até 05 (cinco) dias úteis, devidamente atestada pela gestão 
contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
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 = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  
CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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Não obstante o CONTRATADO seja o único e exclusivo responsável pela execução de 
todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma 
restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 
sobre os serviços através de seus servidores nomeados, podendo para isso: 
 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscalização dos 
serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado. 
 
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 2023, relativos 
ao PTRES n° 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da 
Despesa n° 33.90.36 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física) e 33.91.47 (Obrigações 
Patronais). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 

São obrigações do CONTRATADO: 

a) Executar os ensaios semanalmente, com duração de 1h (uma hora), nas dependências 
do TRE/AL; 
 
b) Ser assíduo e pontual no cumprimento das obrigações nos dias e horários de ensaio; 
 
c) Impedir as participações de ouvintes (terceiros) não indicados pelo Contratante; 
 
d) Enviar ao contratante as frequências, devidamente assinadas pelos participantes de 
cada ensaio; 

 
e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 7 
(sete) dias, a partir da comunicação efetuada pela EJE; 
 
f) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

 
g) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendido pelo 
TRE/AL; 
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h) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que impeçam a 
realização dos trabalhos, devendo agendar, de imediato e em comum acordo com a 
CONTRATANTE, nova data para a execução dos serviços. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - 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. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços,  através do Gestor e/ou 
Fiscal nomeados e designados para tanto, os quais deverão informar nos autos do 
correspondente Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando ao 
CONTRATADO as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais 
e legais, exijam medidas corretivas; 
 
b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados na forma estipulada neste contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 

 
O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a partir do dia 14 de janeiro de 2023, 

com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, renováveis 
por iguais e sucessivos períodos até o limite legal estabelecido. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será 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. 

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 suspensão 
temporária poderão ser aplicadas ao contratado com as multas convencionais e de mora, 
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
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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 de mora de 0,2% (dois centésimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento dos serviços, caracterizado por 
culpa exclusiva do CONTRATADO, calculado sobre o valor mensal da contratação; 

 
c) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor remanescente do contrato, no caso 
de inexecução parcial das obrigações assumidas, ou sobre o valor total do contrato 
em caso de inexecução total; 
 
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas neste contrato poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO  - 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 comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
execução dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º, e 87, §1º, ambos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
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PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que o contratado tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA – Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes,  a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a 
Lei no 8.666, de 21/06/1993, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pelo contratado em até 05 (cinco) 
dias, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS -  As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos 
valores devidos ao CONTRATADO, se houver, ou cobradas judicialmente 

 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 

  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa do Contratado, fica 
o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
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 QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE E 
À PROPOSTA DE PREÇOS DO CONTRATADO 

 
Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão da Presidência desta 

Corte que reconheceu a ocorrência da Inexigibilidade da Licitação (evento nº 1212249)  e 
às estipulações da proposta de preços do Contratado sob evento nº 1172453. 
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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 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de  
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 

 
Maceió/AL, 09 de dezembro de 2022. 

 
 
  Pelo TRE/AL  
                   Desembargador Otávio Leão Praxedes 
                                                             Presidente  
 
 
  Pela Empresa              
                                                  Rodrigo Andrade Teixeira 
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Maceió, 09 de dezembro de 2022.
À COMAP. para fins de check list.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/12/2022, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0010162-30.2022.6.02.8502

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
1213749

1212249

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

1150038

1150041

1150049

1191014

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 12/12/2022, às 14:27, 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
1214699 e o código CRC 45EF12F2.
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Maceió, 12 de dezembro de 2022.

 

À SLC,
Após preenchimento da Lista de Verificação, Anexo

V, 1214699 , em cumprimento à Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 12/12/2022, às 14:28, 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
1214713 e o código CRC 775E07EE.
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E-mail - 1215486

Data de Envio: 
  13/12/2022 11:46:12

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

Para:
    rodrikovc@hotmail.com

Assunto: 
  Contrato TRE/AL (para assiantura)

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Segue, em anexo, o Contrato nº 58/2022, a ser firmado entre o TRE/AL e Vossa Senhoria.

Se o senhor possuir assinatura digital, solicito que o contrato seja assinado desta forma e encaminhado
ao e-mail: slc@tre-jus.br.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    58 - Contratação de maestro coral SEI 0010162-30.2022.pdf
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