
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 727 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SEGAB

Senhora  Assessora - AJD,
 
Conforme consta na Resolução n. 15.904, de 9 de julho de

2018, que aprovou o Regulamento da Secretaria deste Tribunal
Regional Eleitoral, compete à Seção de Edição, Gestão e Apoio a
Biblioteca - SEGAB, dentre outras atribuições, controlar
periódicos, revistas, jornais e demais informativos nos
assuntos referentes a material jurisdicional e administrativo.

 
Nesse sentido, atuando em relação aos autos do Processo

Eletrônico SEI n. 0001162-57.2022.6.02.8000, participo a Vossa
Senhoria que o atual contrato firmado por este Regional com a
empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A  chegará a
termo final no mês de abril do corrente ano.

 
Tendo-se em consideração que estamos tratando de

soluções que qualificam os procedimentos de contratação levados a
efeito por esta Justiça Especializada e que, por consectário, servem
de suporte jurídico para todas as Unidades administrativas deste
Tribunal que lidam com Licitações e Contratos, sejam elas
integrantes da estrutura orgânica da Secretaria de Administração ou
de qualquer outro Órgão deste Tribunal, apresento a Vossa Senhoria
a novel proposta apresentada pela empresa  pela ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A com vistas à promoção da
renovação do supracitado contrato.

 
Com isso, faço anexar o relatório de acesso, durante a

vigência contratual (1244721) e a indigitada proposta de renovação
dos periódicos ZÊNITE FÁCIL e ORIENTAÇÃO POR ESCRITO
EM LICITAÇÕES E CONTRATOS (1244724), no valor de R$
16.069,00 (dezesseis mil e sessenta e nove reais), bem como os
valores reservados para fazer face à despesa  (1244769) e o termo de
referência (1244779). Tudo com vistas a instruir o presente
procedimento.
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Destarte evolou os autos para assinatura do Termo de

Referência e demais providências.
 
Respeitosamente,
 
 

Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da Seção de Edição, Gestão e Apoio à Biblioteca -SEGAB

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 15/02/2023, às 17:38, 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
1244683 e o código CRC 062F7DE2.

0001400-42.2023.6.02.8000 1244683v6
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1

AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE 

MACEIÓ – AL 

 

A ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, estabelecida à Avenida Sete de Setembro, 

4.698, 3º e 4º andares, Batel, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº. 86.781.069/0001-15 e 

inscrição estadual nº 10198056-18, declara abaixo, de forma resumida, a utilização registrada através 

de histórico dos serviços das soluções Zênite Fácil e Orientação por Escrito em Licitações e Contratos

da Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas TRE. 

 

 

Período 
Zênite Fácil  

Vigência: 09/04/2022 a 08/04/2023 

09/04/2022 
a 

18/01/2023 

LOGIN AL11750  

Tempo Total 06:49:55  

Quantidade Total de Acessos 08  

Período 
Orientação por Escrito em Licitações e Contratos 

Vigência: 09/04/2022 a 08/04/2023 
 LOGIN AL11750 

09/04/2022 Contratadas 06 

a Utilizadas 02 

18/01/2023 Disponíveis 04 

Curitiba, 19 de janeiro de 2023.

ZAP – Zênite Atendimento Personalizado.
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CURITIBA, 17 de janeiro de 2023
Att: VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIR - Fone: 8221227659

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE
MACEIO - AL

Prezados Senhores,

Com mais de 33 anos de atuação, o Grupo Zênite consolidou-se como referência de qualidade em matéria
de contratação pública e suporte jurídico para a Administração.

Por meio desta proposta, apresentamos as soluções adequadas para atendê-los, com benefícios
exclusivos.

Produto Qtde Total

ZENITE FACIL 005 11.635,00

ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICIT. E CONTRATOS - ATÉ 006 4.434,00

Total: R$ 16.069,00

Esta proposta é válida até: 31/03/23

Para confirmar a contratação das soluções Zênite, é necessário enviar um documento oficial do órgão ou
da empresa que represente uma autorização (nota de empenho, autorização de fornecimento ou
contratação de serviços/compras), devidamente assinado para o e-mail leticia.lima@zenite.com.br.

As soluções Zênite podem ser comercializadas individualmente. Os valores e os benefícios ofertados nesta
proposta são válidos somente para a contratação de todos os produtos indicados neste documento e
poderão azer pare de uma campanha específca por empo deerminado.

A ormalização da conraação se dará por insrumeno de conrao ou seu substutvo nos ermos legais,

sendo, na sequência, emitda a Noa Fiscal correspondene e disponibilizado o acesso aos serviços por

meio de login e senha. O pagameno deverá aconecer em aé 30 (rina) dias do recebimeno da noa

fscal, salvo prazo diverso acordado enre as pares.
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Os valores correspondem a assinauras pelo período de 12 meses. Acaso rae-se de uma conraação com
vigência inerior ou superior a 12 meses, essa inormação esará indicada no campo "Observações" ou na
própria "Descrição do produo", sendo que os preços pratcados serão proporcionais aos meses
conraados.

A proposa será válida desde que não haja pendência de pagamenos em araso relatvos a conraações

aneriores.

Se a proposa considera soluções elerônicas, inormamos que os acessos às erramenas elerônicas são

monousuários, limiados ao número de acessos simulâneos conraados pelo cliene. Ou seja, há um único

login e senha que pode ser compartlhado, e o número de usuários que utlizam o sisema

simulaneamene será limiado ao número/à quantdade de licenças adquiridas pelo cliene. O acesso às

erramenas elerônicas se dará única e exclusivamene durane a vigência do conrao, não gerando

qualquer direio de propriedade sobre o coneúdo acessado durane a vigência do conrao.

A descrição dos produos/soluções elerônicas consam no Porólio de Produos, azendo pare inegrane
desa proposa comercial, regulando as condições de execução dos serviços ou da enrega do produo se

realizada a conraação, devendo ser acessado pelo link: Portfólio. O reerido documeno coném a
descrição de odas as soluções oeradas pela Zênie, mas somene as soluções indicadas nesa proposa é
que devem ser consideradas para essa proposa/conraação.

O envio da presene proposa não signifca a concordância a condições de ermo de reerência ou projeo

básico enviado, sendo necessário a maniesação expressa da Zênie de aceiação de seus ermos.

Obenha orienações para a ormalização da conraação por inexigibilidade dos produos e serviços

comercializados da Zênie, bem como a documenação de habiliação nese link: Dados Cadastrais, com a
senha ZNT2109.

Na atualidade, temos acesso a um grande volume de informação, mas nem sempre a busca por respostas
é eficiente. Pensando nisso, a Zênite desenvolveu o Zênite Fácil, que disponibiliza de forma diferenciada
todo o nosso acervo sobre contratação pública, que contempla informações sobre a nova Lei de Licitações
nº 14.133/2021 , Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, o decreto do pregão eletrônico nº 10.024/2019 e
do decreto do pregão presencial nº 3.555/2000, Lei nº 12.462/2011 (RDC), Lei nº 13.303/2016 (Estatuto
Jurídico das Estatais), dentre outros.

É possível navegar de duas formas no Zênite Fácil: por meio de pesquisa de palavras e expressões ou
pela consulta direta à nossa base de leis, modelos de documentos, manuais e Revista Zênite ILC.

Navegação por pesquisa

O sistema avançado de pesquisa do Zênite Fácil supera com vantagem os mecanismos de busca
tradicionais. Além de empregar a busca fonética e considerar a data e a origem dos documentos, a
ferramenta utiliza um dicionário jurídico e de sinônimos associado a um sistema exclusivo de
ordenação dos resultados, ambos especialmente concebidos pela Zênite para você encontrar exatamente
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o que precisa. O sistema também conta com funcionalidade que reconhece a palavra e sugere,
automaticamente, termos ou expressões a serem pesquisados.

- Pesquisa – O campo de pesquisa da página inicial permite que a busca seja realizada por palavras ou
expressões em toda a base de documentos.

Resultados

- Organização – Os resultados das buscas são apresentados em 9 abas: Anotações, Produção Zênite,
Blog & Vídeos, Doutrina, Tribunais de Contas, Judiciário, Modelos, Manuais e Legislação. A palavra ou
expressão pesquisada aparece destacada nos textos para auxiliar na localização da informação.

- Glossário – Lista desenvolvida pela Equipe Técnica Zênite, e sempre aprimorada, dos principais
institutos da contratação pública com as respectivas definições. Se a palavra ou expressão pesquisada
constar do glossário, a definição será exibida na primeira aba de resultados.

- Ordenação – É possível classificar os resultados por: a) relevância, conforme critérios especialmente
concebidos pela Zênite; b) data, crescente ou decrescente; e c) período em que o conteúdo foi publicado.

- Visualização – Para facilitar a identificação e a comparação dos conteúdos, foram habilitadas as opções
“abrir em nova guia” ou “abrir em nova janela” do navegador.

Abas de resultados

- Anotações – Apresenta notas à nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que foram elaboradas por
blocos de assuntos: (a) com entendimentos Zênite; (b) entendimentos de especialistas em contratações
públicas; (c) seleção de decisões dos Tribunais de Contas e do Judiciário aplicáveis ao novo regime. As
Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, o decreto do pregão eletrônico nº 10.024/2019 e do decreto do pregão
presencial nº 3.555/2000, foram analisados e anotados em linguagem direta e acessível, com
entendimentos da Equipe Técnica Zênite, comentários práticos, doutrinas, decisões dos Tribunais de
Contas e do Judiciário. As anotações são revisadas e publicadas continuamente, garantindo a atualidade
das informações.

- Produção Zênite – Reúne os entendimentos da Equipe Técnica Zênite, externados em textos
exclusivos e objetivos, especialmente construídos para resolver problemas reais, de forma
fundamentada. Para aqueles que já têm familiaridade com o conteúdo Zênite, estão agrupadas nessa aba
as seções Perguntas e Respostas, Orientação Prática, Síntese Temática, Resumos de decisões dos
Tribunais de Contas e do Judiciário e Dicas.

- Doutrina – Reúne textos de estudiosos e profissionais que analisam, de maneira detida e fundamentada,
assuntos relacionados ao processo de contratação pública, material este que pode ser utilizado como
fundamentação para decisões.

- Blog & Vídeos – Traz para o Zênite Fácil o conteúdo das produções Zênite voltadas às redes sociais. É
possível consultar e acessar os textos do Blog Zênite e assistir aos vídeos do nosso canal no YouTube:
basta realizar a pesquisa na página inicial.

- Tribunais de Contas e Jurisprudência – Apresentam acórdãos relacionados à contratação pública. O
diferencial do sistema é destacar as decisões dos Tribunais de Contas que já foram citadas nas
Orientações elaboradas pela Equipe Técnica Zênite, bem como as que foram indicadas em apostilas e
materiais de Eventos Zênite.

- Modelos – Disponibiliza modelos de editais, contratos, termos de referência, atas de registro de preços,
projetos básicos e executivos – todos produzidos por órgãos e entidades de referência, a exemplo da AGU
e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O resultado mostra o título do modelo e uma ementa
descritiva, com a opção de abrir ou baixar o arquivo para navegação.

- Manuais – Reúne diversos manuais, cartilhas e listas de verificação de órgãos e entidades de referência,
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a exemplo do TCU, da AGU e do Ministério do Planejamento. O resultado exibe o título do modelo e uma
ementa descritiva, com a opção de abrir ou baixar o arquivo para navegação.

- Legislação – Exibe as normas mais importantes da atualidade sobre contratação pública, todas
relacionadas à pesquisa realizada. O resultado apresenta o ato normativo, com a indicação dos
dispositivos específicos que tratam do tema pesquisado. Toda a base de legislação é atualizada
constantemente.

Navegação pelo conteúdo

Na página inicial da ferramenta, também é possível consultar, independentemente da realização de uma
pesquisa, as seguintes bases do Zênite Fácil:

- Legislação – Apresenta a coletânea da legislação mais importante da atualidade sobre contratação
pública, em especial a nova Lei de Licitações nº 14.133.2021, as Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, o
decreto do pregão eletrônico nº 10.024/2019 e o decreto do pregão presencial nº 3.555/2000, que dispõem
de notas especialmente elaboradas pela Zênite. As demais normas estão organizadas por assuntos, como
terceirização, registros de preços, pesquisa de preços, estatais, obra e serviços de engenharia, TI etc.

- Modelos – É possível consultar, baixar e salvar modelos de editais, contratos, termos de referência, atas
de registro de preços, projetos básicos e executivos, tudo organizado por assunto e produzido por órgãos
e entidades de referência, a exemplo da AGU e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

- Manuais – Reúne manuais, cartilhas e listas de verificação, organizados por assuntos e produzidos por
órgãos e entidades de referência, a exemplo do TCU, da AGU e do Ministério do Planejamento, com a
opção para baixar e salvar todo o conteúdo.

- Revista Zênite ILC – Traz todas as edições, desde 1994 até a última publicada em dezembro/2019, da
mais importante revista sobre contratação pública do país.

- Atualizações – Relaciona os conteúdos publicados no Zênite Fácil nos últimos 30 dias.

Tudo isso é apresentado em um layout descomplicado, que propicia navegação intuitiva, pois a consulta é
realizada em um único campo.

O acesso ao Zênite Fácil é feito no Portal Zênite (www.zenite.com.br), por meio da área exclusiva – basta
digitar login e senha personalizados. O direito de acesso à ferramenta dá-se apenas durante a vigência do
contrato, de acordo com o plano e/ou as condições contratadas.

O número de usuários que pode acessar o sistema simultaneamente é igual ao número de acessos
contratados, indicado no campo quantidade.

O acesso ao Zênite Fácil deve ser realizado tão somente por servidores e colaboradores vinculados e
autorizados pela contratante, sendo vedada a liberação de senha, autorização ou o acesso por terceiros
ou servidores/colaboradores não vinculados à contratante. A guarda, autorização e utilização do login e da
senha são de responsabilidade do contratante, sendo intransferíveis a terceiros sob qualquer pretexto.

A contratação é formalizada mediante instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais e, na
sequência, é emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por meio de
login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo
prazo diverso acordado entre as partes.

Nossos produtos contam com certificados digitais, em conformidade com as recomendações de segurança
praticadas pelo mercado. Para um acesso cada vez mais seguro a cada renovação/prorrogação contratual
a senha é alterada.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da contratação, não gerando
quaisquer direitos de posse ou propriedade em relação a informações acessadas, utilizadas ou

ZNT:001:01:09:17:24:07:17.1.23

4

PDF.js viewer http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=XSIDBNN1KG...

4 of 7 18/01/2023 17:42
Proposta comercial Zênite. 2023 (1244724)         SEI 0001400-42.2023.6.02.8000 / pg. 7



Secretária 
Vinculada

UA Despesa Agregada Item Valores Lançados Diferença Ajustes Valor Ajustado UA

EJE EJE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 56.392 (46.044) 15.000 41.392

EJE EJE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 20.348 (10.000) 10.000 10.348

EJE EJE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL 33.90.36.28.0014 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 122.088 (70.348) 60.000 62.088

EJE EJE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE - TRE-AL 33.90.39.41.0176 - COFFEE-BREAK 10.348 0 0 10.348

EJE EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 20.283 0 0 20.283

EJE EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 26.278 20.696 0 26.278

EJE EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 10.969 0 0 10.969

EJE EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.36.06.0024 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 5.381 1 0 5.381

EJE EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.39.23.0014 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.087 20.696 0 5.087

EJE EJE ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 33.90.39.59.0027 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 16.848 1.336 0 16.848

EJE EJE ESTAGIÁRIOS 33.90.39.25.0055 - SERVIÇO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO 8.063 (478) 0 8.063

EJE EJE ESTAGIÁRIOS 33.90.39.65.0030 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 479.952 (45.584) 40.562 439.390

EJE EJE ESTAGIÁRIOS 33.90.39.65.0063 - SERVIÇO DE TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS 58.370 4.163 0 58.370

EJE Total 840.407 (125.562) 125.562 714.845
GPRES ACS APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0070 - DESIGNER GRÁFICO 75.000 2.760 0 75.000

GPRES ACS APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05.0092 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 77.000 760 0 77.000

GPRES Total 152.000 3.520 0 152.000
SAD GSAD APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.63.0102 - SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO 1.540 0 0 1.540

SAD GSAD DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 256.081 (30.205) 40.929 215.152

SAD GSAD PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 137.856 (10.724) 0 137.856

GSAD 395.477 (40.929) 40.929 354.548
SAD SAPEV ÁGUA E ESGOTO 33.90.39.44.0018 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 103.589 9.799 0 103.589

SAD SAPEV APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.36.06.0024 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 20.696 0 20.696 0

SAD SAPEV APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0025 - OPERADORES DE SOM 77.975 (6.782) 0 77.975

SAD SAPEV APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.979.122 66.072 0 1.979.122

SAD SAPEV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0067 - SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO 28.219 0 0 28.219

SAD SAPEV COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 62.054 0 0 62.054SAD SAPEV COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 62.054 0 0 62.054

SAD SAPEV ENERGIA ELÉTRICA 33.90.39.43.0017 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 908.520 1 0 908.520

SAD SAPEV ENERGIA ELÉTRICA 33.90.47.22.0006 - CONTRIBUIÇÃO  PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 54.511 1 0 54.511

SAD SAPEV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0038 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 760.458 0 0 760.458

SAD SAPEV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.39.78.0069 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO 19.692 0 0 19.692

SAD SAPEV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 33.90.47.10.0005 - TAXA DE COLETA DE LIXO 12.947 0 0 12.947

SAD SAPEV LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15.0004 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (está no 36) 2.272.210 116.514 0 2.272.210

SAD SAPEV LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 33.90.36.15.0023 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CARTÓRIO 709.069 (133.081) 0 709.069

SAD SAPEV LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.12.0006 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.849 0 0 12.849

SAD SAPEV LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.83.0042 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 22.811 0 0 22.811

SAD SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.30.39.0020 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 72.372 0 0 72.372

SAD SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 36.163 0 0 36.163

SAD SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.19.0083 - LAVAGEM DE VEÍCULOS 20.987 0 0 20.987

SAD SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.39.69.0064 - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS 5.110 0 0 5.110

SAD SAPEV MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.47.10.0003 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 9.386 0 0 9.386

SAD SAPEV MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.696 0 0 20.696

SAD SAPEV MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.01.0002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 240.000 (47.100) 0 240.000

SAD SAPEV SEGUROS 33.90.39.69.0066 - SEGURO GERAL DE VEÍCULOS 13.375 0 0 13.375

SAD SAPEV SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 33.90.39.47.0110 - SERVIÇOS DE CORREIOS - ECT 25.826 0 0 25.826

SAD SAPEV TELEFONIA FIXA 33.90.39.58.0026 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.821 0 0 2.821

SAD SAPEV TELEFONIA FIXA 33.90.39.58.0061 - TELEFONIA FIXA 61.205 10.095 0 61.205

SAD SAPEV TELEFONIA FIXA 33.90.40.14.0014 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 62.054 (59.263) 0 62.054

SAD SAPEV VEÍCULOS 44.90.52.48.0061 - VEÍCULOS DIVERSOS 500.000 (500.000) 384.470 115.530

SAD SAPEV VIGILÂNCIA OSTENSIVA 33.90.37.03.0003 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.295.844 138.578 0 1.295.844

SAPEV 9.410.561 (405.166) 405.166 9.005.395
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SAD SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.30.17.0001 - MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 40.512 (38.600) 0 40.512

SAD SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 33.90.30.17.0034 - TONER PARA IMPRESSORA 0 38.600 0 0

SAD SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.25.0014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.912 35 0 1.912

SAD SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 5.062 0 0 5.062

SAD SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.07.0003 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 53.480 (53.480) 0 53.480

SAD SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.19.0009 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 28.096 16.865 0 28.096

SAD SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.22.0011 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 132.406 (13.420) 0 132.406

SAD SEALMOX MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 33.90.30.28.0016 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 250.000 50.000 0 250.000

SAD SEALMOX MATERIAIS DE EXPEDIENTE 33.90.30.16.0007 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 83.586 0 0 83.586

SAPEV 595.054 0 0 595.054
SAD SEIC ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 9.302 0 0 9.302

SEIC 9.302 0 0 9.302
SAD SEPAT MÓVEIS 44.90.52.42.0019 - MOBILIÁRIO EM GERAL 50.000 (50.000) 50.000 0

SAD SEPAT MÓVEIS 44.90.52.42.0035 - ARMARIO 800 17.309 (800) 1.600

SAD SEPAT MÓVEIS 44.90.52.42.0037 - CADEIRA 0 0 0 0

SAD SEPAT MÓVEIS 44.90.52.42.0038 - ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.680 2.459 0 1.680

SAD SEPAT MÓVEIS 44.90.52.42.0039 - ESTANTE 0 0 0 0

SAD SEPAT MÓVEIS 44.90.52.42.0041 - MESA 2.100 23.770 0 2.100

SAD SEPAT MÓVEIS 44.90.52.42.0058 - POLTRONA 32.985 (32.985) 8.796 24.189

SAD SEPAT OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.04.0007 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0 1.428 0 0

SAD SEPAT OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.06.0095 - RADIO COMUNICADOR 2.400 135.600 0 2.400

SAD SEPAT OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.12.0044 - AR-CONDICIONADO 137.965 (136.102) 0 137.965

SAD SEPAT OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.12.0047 - FORNO DE MICROONDAS 5.250 (5.250) 0 5.250

SAD SEPAT OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.12.0059 - CAFETEIRA 4.400 (4.400) 0 4.400

SAD SEPAT OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.34.0015 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.294 (1.294) (31) 1.325

SAD SEPAT OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 44.90.52.34.0034 - VENTILADOR 8.500 (8.500) 0 8.500

SEPAT 247.374 (57.965) 57.965 189.409
SAD SGF ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 7.500 675 0 7.500

SGF 7.500 675 0 7.500
SAD SLC DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 33.90.39.90.0043 -  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 1.828 0 0 1.828

SAD SLC LOCAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.06.0053 - ADESÃO AO SISTEMA COMPRASNET CONTRATOS 17.372 0 0 17.372

SLC 19.200 0 0 19.200
SAD SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 33.658 0 0 33.658

SAD SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0082 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SOM 5.746 0 0 5.746

SAD SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0097 - MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 7.164 0 0 7.164

SAD SMR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0472 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EMPILHADEIRA 42.220 (42.220) 0 42.220

SAD SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16.0048 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES 43.263 0 0 43.263

SAD SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16.0096 - SERVIÇO DE CHAVEIRO 1.747 0 0 1.747

SAD SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16.0144 - MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR 21.631 0 0 21.631

SAD SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.17.0053 - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO 10.816 0 0 10.816

SAD SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.17.0054 - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR 75.710 0 0 75.710

SAD SMR MANUTENÇÃO PREDIAL 33.90.39.16.0009 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 218.186 (50.000) 85.271 132.915

SAD SMR MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.24.0013 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES 35.421 0 0 35.421

SAD SMR MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.24.0051 - MATERIAL PARA PINTURA 15.631 0 0 15.631

SAD SMR MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 33.90.30.26.0015 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 36.267 0 0 36.267

SMR 547.460 (92.220) 85.271 462.189
SAD SPAE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.37.01.0001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 277.978 0 0 277.978

SPAE 277.978 0 0 277.978

SAD Total 11.509.906 (595.605) 589.331 10.920.575
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SGP AAMO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.05.0004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 82.426 0 0 82.426

SGP AAMO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78.0195 - SERV. RECOLHIMENTO/TRATAM. DE RESÍDUOS MÉD. E ODONTOLÓGICOS 4.759 0 0 4.759

SGP AAMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0051 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO E ODONTOLÓGICO 1.299 0 0 1.299

SGP AAMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 33.90.39.17.0088 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. ODONTOLÓGICOS 2.596 0 0 2.596

SGP AAMO MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.09.0004 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 4.326 0 0 4.326

SGP AAMO MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.10.0005 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 15.142 0 0 15.142

SGP AAMO MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 33.90.30.36.0019 - MATERIAL HOSPITALAR 2.813 0 0 2.813

SGP AAMO TRIBUTOS, MULTAS E JUROS 33.90.47.10.0004 - TAXAS E ANOTAÇÕES TÉCNICAS 704 0 0 704

AAMO 114.065 0 0 114.065
SGP SRACF APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.35.01.0001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 135.197 0 0 135.197

SGP SRACF AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 44.90.40.05.0004 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO 31.044 0 0 31.044

SGP SRACF CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 87.000 21.065 0 87.000

SGP SRACF CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 50.000 17.966 0 50.000

SGP SRACF CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.36.28.0014 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 27.500 145.726 0 27.500

SGP SRACF CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 154.000 (154.000) 0 154.000

SGP SRACF CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC -TRE-AL 33.90.93.11.0008 - BOLSA DE ESTUDOS - PÓS-GRADUAÇÃO 28.000 8.218 0 28.000

SGP SRACF CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TIC - TRE-AL 33.90.14.14.0002 - DIÁRIAS NO PAÍS 11.000 (11.000) 0 11.000

SGP SRACF CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TIC - TRE-AL 33.90.33.01.0001 - PASSAGENS PARA O PAÍS 6.000 (6.000) 0 6.000

SGP SRACF CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - TIC - TRE-AL 33.90.39.48.0022 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 21.500 (21.500) 0 21.500

SRACF 551.241 475 0 551.241
SGP SRS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 33.90.36.66.0026 - REEMBOLSO A OFICIAL DE JUSTIÇA 62.019 0 0 62.019

SRS 62.019 0 0 62.019

SGP Total 727.325 475 0 727.325
SJ SBEA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.46.0072 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA 7.451 0 0 7.451

SJ SBEA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.78.0068 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LIVROS E PERIÓDICOS 20.688 0 0 20.688

SJ SBEA APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 33.90.39.79.0039 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 151.200 0 0 151.200

SJ SBEA ARMAZENAMENTO DE DADOS 33.90.40.18.0056 - PLATAFORMA PARA ACESSO A E-BOOKS 26.117 0 0 26.117SJ SBEA ARMAZENAMENTO DE DADOS 33.90.40.18.0056 - PLATAFORMA PARA ACESSO A E-BOOKS 26.117 0 0 26.117

SJ SBEA ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 33.90.39.01.0001 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 115.339 (36.503) 29.710 85.629

SJ SBEA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 0 6.793 0 0

SJ Total 320.795 (29.710) 29.710 291.085
STI COINF APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 33.90.40.21.0021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 980.528 0 0 980.528

STI COINF COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.13.0013 - REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - BACKBONE 633.811 (28.986) 0 633.811

STI COINF COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 33.90.40.13.0026 - COMUNICAÇÃO DE DADOS 372.000 187.202 0 372.000

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.40.04.0003 - MELHORIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE TIC 0 20.054 0 0

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.35.0120 - APPLIANCE DE REDE 0 103.480 0 0

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.41.0080 - MICROCOMPUTADOR 400.000 (130.952) 300.000 100.000

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.41.0081 - NOTEBOOK 100.000 455.443 62.870 37.130

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.45.0003 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS 3.000 203.960 0 3.000

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.35.0083 - WEBCAM 6.000 (6.000) 0 6.000

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.35.0066 - CENTRO DE CONECTIVIDADE 2.500 (2.500) 0 2.500

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.43.0151 - EQUIPAMENTO DE FIREWALL DE PEQUENO PORTE 650.000 (650.000) 600.000 50.000

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.43.0079 - SERVIDOR 125.000 (125.000) 49.515 75.485

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.45.0148 - SCANNER 12.870 (12.870) 0 12.870

STI COINF EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 44.90.52.37.0017 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE 1.400.000 (1.400.000) 1.000.000 400.000

STI COINF AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 44.90.52.55.0155 - AQUSIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO 200.000 (200.000) 200.000 0

STI COINF ARMAZENAMENTO DE DADOS 33.90.40.09.0009 - HOSPEDAGENS DE SISTEMAS 150.000 (150.000) 150.000 0

STI COINF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 33.90.40.12.0012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 1.400.000 (1.096.476) 470.000 930.000

STI COINF SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL 33.90.40.21.0021 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC 2.944.201 0 0 2.944.201

COINF 9.379.910 (2.832.645) 2.832.385 6.547.525
STI CSCOR AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 44.90.40.01.0001 - DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 400.000 (400.000) 0 400.000

STI CSCOR ARMAZENAMENTO DE DADOS 33.90.40.23.0023 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS 20.000 (19.500) 0 20.000

STI CSCOR MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 33.90.40.07.0007 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES 100.000 422.038 0 100.000

CSCOR 520.000 2.538 0 520.000

STI Total 9.899.910 (2.830.107) 2.832.385 7.067.525
* A reforma do FEM é pelo limite setorial e não UO.
** Manutenção e conservação de U.E. consta na PLOA 2023 - Pré-Eleitoral.** Manutenção e conservação de U.E. consta na PLOA 2023 - Pré-Eleitoral.

TOTAL GERAL UO 23.450.343,00     3.576.988,00-    3.576.989,00    19.873.355,00    
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SAD SMR REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL DE MACEIÓ - AL 33.90.39.16.0457 - REFORMA DE CARTÓRIO ELEITORAL 1.401.650 0 0 1.401.650

SAD Total 1.401.650 0 0 1.401.650

Secretária 
Vinculada

UA Despesa Agregada Item Valores Lançados Diferença Ajustes Valor Ajustado UA

STI CSELE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS - SIST. VOTAÇÃO E APURAÇÃO 33.90.40.12.0028 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE URNAS ELETRÔNICAS 208.274 0 0 208.274

STI Total 208.274 0 0 208.274

OBRA - LIMITE SETORIAL (ORÇAMENTO TSE)

MANUTENÇÃO DE U.E. - PRÉ-ELEITORAL (ORÇAMENTO TSE)
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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

TERMO DE REFERÊNCIA – RENOVAÇÃO DE CONTRATO
(ASSINATURA) – ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

 

1 OBJETO
 
1.1 Assinatura da CONSULTORIA ZÊNITE, por mais um

período de 12 (doze) meses, para atender às Unidades de atuação
administrativa que lidam com Licitações e Contratos, sejam elas
integrantes da estrutura orgânica da Secretaria de Administração -
SAD ou de qualquer outro Órgão deste Tribunal.

 
2 JUSTIFICATIVA
 
2.1 Compete à Seção de Gestão e Apoio à Biblioteca -

SEGAB, dentre outras atribuições, controlar periódicos, revistas,
jornais e demais informativos nos assuntos referentes a
material jurisdicional e administrativo, de forma a possibilitar
aos seus usuários o acesso a informações atualizadas,
proporcionando-lhes soluções que qualificam os procedimentos de
contratação levados a efeito por esta Justiça Especializada.

2.2 Uma das estratégias para tornar exequível tal
objetivo é a aquisição e disponibilização de periódicos, uma vez que
essa categoria de publicações tem na atualização das informações
uma de suas características primordiais. Entretanto, além de dispor
de periódicos para leitura e consulta nas próprias instalações da
biblioteca, bem como empréstimos aos servidores.

2.3 Assim, obedecendo ao princípio básico da Lei
8.666/93 e 14.133/21, propõe-se, através de procedimento licitatório
compatível, a renovação do contrato de assinatura da ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A.
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3 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1 Renovação do contrato de assinatura da ZÊNITE

INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, por mais um período de 12
(doze) meses.

 
4 DO CUSTO
4.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos

serviços objeto do presente contrato, o valor total de R$ 16.069,00 (
Dezesseis mil e sessenta e nove reais) pelas soluções abaixo
descritas:

4.1.1 - ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICIT. E
CONTRATOS - R$ 4.434,00

4.1.2 - ZÊNITE FÁCIL - R$ 11.635,00
 
5 DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
5.1 Uma vez decidida a contratação, o

TRE/AL comprometer-se-á:
a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e

condições estipulados na proposta de preços da Contratada;
b) promover, através de seu representante (gestor), o

acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as falhas
detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
mesma;

c) proporcionar à Contratada as facilidades necessárias,
a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços
contratados;

d) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e
qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços;

e) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da
Seção de Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e
fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as
características e os valores pagos à Contratada, segundo o disposto
no artigo 63 da Lei nº 4.320/64.

 
6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1 A CONTRATADA deverá disponibilizar os periódicos,
na forma  descrita no Portfólio que integra a prosposta comercial
dos  produtos.

6.2 Na eventual impossibilidade de entrega de qualquer
dos periódicos, caberá à CONTRATADA, no prazo de 48 horas,
contados da data da edição da respectiva publicação, comunicar o
fato por escrito ao Contratante com as devidas justificativas.

6.3 Manter, durante a execução do Contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
licitatório, conforme determina a Lei específica.

6.4 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais e fiscais resultantes da execução do
Contrato.

6.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o
objeto do presente Contrato, sem a prévia anuência do
CONTRATANTE.

6.6 Responder diretamente pelos danos causados à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na
execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão
interessado.

 
7 DO PAGAMENTO
 
7.1 Após verificado que o serviço se encontra de acordo

com as exigências contidas neste Termo de Referência, o
CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a
apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas
na Nota de Empenho NE, por meio de ordem bancária, creditada na
conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados da data do adimplemento de cada parcela, exceto os
pagamentos decorrentes de despesas até R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da fatura, reserva-se o direito de recusar o pagamento
se, no ato da atestação, for observado que o material e serviço
fornecidos não estão de acordo com as especificações apresentadas e
aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

 
8 SANÇÕES
 
A CONTRATADA ficará sujeita às sanções
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administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, a ser
aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a gravidade
do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 
9 VIGÊNCIA
 
9.1 Este Contrato terá vigência de 12 meses, contados de

09 de abril de 2023 a 08 de abril de 2024.

 

10 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 
10.1 Tem-se como Gestor e Fiscal do presente

procedimento os Servidores que serão designados, através de
Portaria da  Presidência.

 
Maceió, 10  de fevereiro 2023.
 
_____________________________
Chefe da Seção de Edição, Gestão e Apoio à Biblioteca -

SEGAB.
 
 
De acordo. _____________________________
Assessora da AJD

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 15/02/2023, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Assessor(a) de
Jurisprudência e Documentação, em 15/02/2023, às 18:36, 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
1244779 e o código CRC 800E8DC2.

0001400-42.2023.6.02.8000 1244779v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2023.
 
Senhor Secretário Judiciário,
 
Levo ao conhecimento de V.Sa. a Informação

727(1244683), da Chefe da Seção de Edição, Gestão e Apoio à
Biblioteca (SEGAB), que trata da renovação da assinatura com
a empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, que
oferece os produtos Orientação por Escrito em Licitações e
Contratos e Zênite Fácil, para atender às unidades de atuação
administrativa que lidam com Licitações e Contratos.

A empresa apresentou proposta no valor de R$
16.069,00 (dezesseis mil e sessenta e nove reais), cuja
referida despesa está prevista no PLOA 2023, em assinatura
de periódicos e anuidades.

Foram anexados os demais documentos necessários
para a instrução inicial dos autos, oportunidade em que
evoluo o presente a V.Sa. para as devidas providências.

 
Respeitosamente,
 

Sâmia Coelho Tenório
Assessoria de Jurisprudência e Documentação

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Assessor(a) de
Jurisprudência e Documentação, em 16/02/2023, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1247833 e o código CRC 1F5EC415.

0001400-42.2023.6.02.8000 1247833v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2023.
Senhor Diretor,
 
Aquiescendo com a proposição apresentada pela Seção

de Edição, Gestão e Apoio à Biblioteca - SEGAB, por meio da
Informação 727 (1244683), acatada pela Senhora Assessora de
Jurisprudência de Documentação  - AJD (1247833), com vistas à
renovação da assinatura com a empresa Zênite Informação e
Consultoria S/A, por um período de 12 (doze) meses; submeto os
presentes autos a essa Diretoria-Geral para a competente análise e
deliberação que o caso requer.

 
Respeitosamente,
 

Saulo Santos Nobre
Secretário Judiciário

Documento assinado eletronicamente por SAULO SANTOS NOBRE, Secretário, em
16/02/2023, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1248059 e o código CRC 26D7C92A.

0001400-42.2023.6.02.8000 1248059v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2023.
À SAD, para análise e aprovação do Termo de

Referência (1244779) para assinatura da CONSULTORIA
ZÊNITE, por mais um período de 12 (doze) meses, adotando
as providências necessárias à instrução da contratação
pretendida, na  forma do art. 70 da Resolução TRE-AL n.
15.904/2018 (Regulamento da Secretaria do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas).

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/02/2023, às 15:36, 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
1248147 e o código CRC ED051674.

0001400-42.2023.6.02.8000 1248147v1
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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 fevereiro de 2023.
Em atenção ao Despacho GDG 1248147, aprovo,

nos termos de que trata a Resolução TRE-L nº 15.787/2017, o
Termo de Referência SEGAB 1244779, e remeto os autos à
SEIC, para devida instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2023, às 21:11, 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
1249378 e o código CRC 2A2BFE52.

0001400-42.2023.6.02.8000 1249378v1

Despacho GSAD 1249378         SEI 0001400-42.2023.6.02.8000 / pg. 21



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

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2023.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de renovação da assinatura

dos periódicos ZÊNITE FÁCIL e ORIENTAÇÃO POR ESCRITO
EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme demanda anunciada pela INFORMAÇÃO Nº
727 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SEGAB (1244683).

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações para instrução, Despacho GSAD - 1249378.

A compatibilidade do valor da proposta de preço
encaminhada pela empresa (1244724), no valor de R$
16.069,00 (dezesseis mil sessenta e nove reais), resta
demonstrada em documentações que informam o valor
praticado em contratações semelhantes, presentes
no evento 1249689.

Foram juntadas as certidões de regularidade da
empresa, consulta ao Cadin, consulta ao CEIS e declaração
de inexistência de prática de nepotismo - 1249765 e 1250333,
bem como as cartas de exclusividade (1249771).

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a contratação direta,
por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput
da Lei nº 8.666/93, com a empresa ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A, CNPJ nº 86.781.069/0001-15, no
montante de R$ 16.069,00 (dezesseis mil sessenta e nove
reais), posto não constar dos autos, salvo melhor percepção,
os elementos enumerados no art. 72 da Lei nº 14.133/2021,
aplicável aos casos de contratação direta por ela
disciplinados, em consonância com orientação do Senhor
Secretário de Administração, em procedimentos relacionados
(1244091).
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/02/2023, às 09:24, 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
1249618 e o código CRC 3E6E182C.

0001400-42.2023.6.02.8000 1249618v1
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E-mail - 1249626

Data de Envio: 
  23/02/2023 13:21:07

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

Para:
    leticia.lima@zenite.com.br

Assunto: 
  Contratação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada Senhora Letícia,

Dando seguimento à instrução que pretende contratar as soluções abaixo, conforme proposta anexa,
solicitamos, por gentileza, que sejam enviadas cópias de notas fiscais e/ou notas de empenho referentes
a contratações de mesmo objeto firmadas com empresas privadas ou órgãos públicos, objetivando a
verificação da compatibilidade de preço de mercado.

Produto Qtde Total
ZENITE FACIL - 005 - R$ 11.635,00
ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICIT. E CONTRATOS - ATÉ - 006 - R$ 4.434,00
Total: R$ 16.069,00

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Proposta_1244724_PROPOSTA.pdf
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Governo do Estado do Ceará

Nota de Empenho
Encerrado até Maio 

Identif icação

Unidade Gestora Documento Emissão

190001 - SECRETARIA DA FAZENDA (CNPJ: 07.954.597/0001-52) 2022NE01806 30/06/22

Credor 86781069000115 - ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A

Valor 4.434,00 (Quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais)

Classificação

Nota de Reserva 2022NR01673

Natureza 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Unidade Orçamentária 19100001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Programa de trabalho 04.122.211.20504 - Manutenção dos Serviços Administrativos - SEFAZ.

Id.  uso 0 - Fonte de Recursos do Tesouro Não Destinados à Contrapartida

Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO

Detalhamento de Fonte 000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Região Planejamento 03 - GRANDE FORTALEZA

Classificação da Ação 2 - CUSTEIO DE MANUTENÇÃO

Indicador Resultado Primário 1 - Primária obrigatória

Projeto 1900018032020M - MANUTENÇÃO - MATERIAIS E SERVIÇOS - SEFAZ

Parcela 934

Convênio de Receita 0000000000 - Convênio não identificado

Convênio de Despesa 0000000000 - Convênio não identificado

Contrato Receita 0000000000 - Sem contrato

Contrato Despesa 0001218790 - 0001218790 - CONTRATO MIGRADO DO S2GPR

Deta lhamento

Mod.  
Empenho

Estimativo Mod. Licitação 06 - Inexigível Emb. Legal Inexigibilidade de Licitação nº 010/2022 
e a Lei Federal 8.666/1993

Origem 1 - Origem nacional Data Entrega Local Entrega

Processo 06375340/2022 U F Paraná Município Curitiba

I tens

Tipo 
Patr imonial

Sub-item da Despesa Item Parcela Classificação Complementar

Serviços de 
Consultoria 
(26) 

01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA 
TÉCNICA OU JURÍDICA (IP 2347)

UNIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA 
MANTIDA - Fortaleza

Cronograma

Junho 4.434,00

Saldo Dotação

Créd. Disp. Indisponível antes NE 4.434,00 Valor NE Saldo após NE

5.566,00 Pré-Empenhado 4.434,00 Bloqueado 0,00 4.434,00 5.566,00

Observação

Serviço de orientação por escrito em licitações, contratos da Zênite Informações e Consultoria realizado em 2022.

Produtos

Produto Quant idade Und. Fornec. Preço Unitário Preço Total

Serviço de orientação por escrito em licitações , 
contratos da Zênite Informações e Consultoria

1 1 4.434,00 4.434,00

Descrição Referente a contratação do serviço de orientação por escrito em licitações e contratos da Zênite Informações e Consultoria, a 
fim de subsidiar os servidores lotados na Assessoria Jurídica, quando da elaboração de pareceres e informações jurídicas 
pertinentes ao exercício da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, conforme contrato n° 31/2022.

 

______________________________________________________ ______________________________________________________

02809682488 - SAULO ARAUJO TOSCANO JUNIOR 13948270325 - IDELSA NOGUEIRA DE QUEIROZ

Ordenador de Despesa Auditor Fiscal da Receita Estadual
Emitido/contabilizado por JULIANA QUEIRÓS DE OLIVEIRA JALES em 30/06/22 às 08:
23.

Impresso por LUCIMAR TORRE BARROSO em 30/06/22 às 09:01.

Siafe-CE / SEFAZ-CE Página 1/1
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CURITIBA, 11 de agosto de 2021
Att: ROBERTA DE ALENCAR PITA  -  Fone: 8531019432

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
FORTALEZA  -  CE

Prezados Senhores,

Com mais de 32 anos de atuação, o Grupo Zênite consolidou-se como referência de qualidade em matéria
de contratação pública e suporte jurídico para a Administração.

Por meio desta proposta, apresentamos as soluções adequadas para atendê-los, com benefícios
exclusivos.

Produto Qtde Total

ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICIT. E CONTRATOS - ATÉ 006 4.434,00

Total: R$ 4.434,00

Esta proposta é válida até: 30/06/22

Para confirmar a contratação das soluções Zênite, é necessário enviar um documento oficial do órgão ou
da empresa que represente uma autorização (nota de empenho, autorização de fornecimento ou
contratação de serviços/compras), devidamente assinado para o e-mail rafaela.adriana@zenite.com.br.

As soluções Zênite podem ser comercializadas individualmente. Os valores e os benefícios ofertados nesta
proposta são válidos somente para a contratação de todos os produtos indicados neste documento e
poderão fazer parte de uma campanha específica por tempo determinado.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais,
sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por
meio de login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota
fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

Os valores correspondem a assinaturas pelo período de 12 meses. Acaso trate-se de uma contratação com
vigência inferior ou superior a 12 meses, essa informação estará indicada no campo “Observações” ou na

ZNT:001:01:14:11:22:04:5.8.22
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própria “Descrição do produto”, sendo que os preços praticados serão proporcionais aos meses
contratados.

A proposta será válida desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Se a proposta considera soluções eletrônicas, informamos que os acessos às ferramentas eletrônicas são
monousuários, limitados ao número de acessos simultâneos contratados pelo cliente. Ou seja, há um único
login e senha que pode ser compartilhado, e o número de usuários que utilizam o sistema
simultaneamente será limitado ao número/à quantidade de licenças adquiridas pelo cliente. O acesso às
ferramentas eletrônicas se dará única e exclusivamente durante a vigência do contrato, não gerando
qualquer direito de propriedade sobre o conteúdo acessado durante a vigência do contrato.

A descrição dos produtos/soluções eletrônicas constam no Portfólio de Produtos,  fazendo parte integrante
desta proposta comercial, regulando as condições de execução dos serviços ou da entrega do produto se
realizada a contratação, devendo ser acessado pelo link: Portfólio. O referido documento contém a
descrição de todas as soluções ofertadas pela Zênite, mas somente as soluções indicadas nesta proposta é
que devem ser consideradas para essa proposta/contratação.

O envio da presente proposta não significa a concordância a condições de termo de referência ou projeto
básico enviado, sendo necessário a manifestação expressa da Zênite de aceitação de seus termos.

Obtenha orientações para a formalização da contratação por inexigibilidade dos produtos e serviços
comercializados da Zênite, bem como a documentação de habilitação neste link: Dados Cadastrais, com a
senha ZNT2109.

 

Na condução dos processos de contratação pública, muitas são as dúvidas, as polêmicas e as dificuldades
enfrentadas pelo agente público. Pela diversidade e abrangência do tema, a solução para essas situações
nem sempre está pronta.

A Orientação por Escrito Zênite em Licitações e Contratos é um estruturado serviço que tem o
compromisso não apenas de responder objetivamente às questões que são encaminhadas, mas também
de apresentar soluções que auxiliem na eficiência da gestão pública, fundamentadas em legislação,
doutrina e jurisprudência. Para tanto, existe uma equipe técnica especializada e experiente em processos
de contratação pública, inclusive em relação à nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que trabalha de
forma coordenada para emissão de Orientações assertivas e seguras.

Ao contratar o serviço de Orientação por Escrito, o contratante adquire o direito de usufruir um número
determinado de consultas, de acordo com o plano escolhido e durante o período de vigência, que, em
regra, é de 12 meses.

O objeto do contrato não envolve pagamento por demanda de Orientação, mas por preço global, conforme
o plano contratado. É de responsabilidade da Zênite manter a estrutura e a equipe técnica necessárias
para a prestação dos serviços durante todo o período de vigência contratado, assumindo, portanto, o custo
fixo dessa estrutura em disponibilidade. Cabe ao contratado solicitar as orientações de acordo com a

ZNT:001:01:14:11:23:04:5.8.22
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quantidade e no período contratual de seu plano.

O número de Orientações contratado deverá ser utilizado durante a vigência contratada. Caso as
Orientações não sejam utilizadas dentro do período de vigência, não existe qualquer direito remanescente
a usufruir tais consultas ou ao ressarcimento destas, tampouco a possibilidade de realizá-las no novo
período contratual decorrente de prorrogação ou de novo contrato.

Neste serviço, não está incluída a execução de pareceres ou dissertações genéricas sobre temas que não
sejam apresentados sob a forma de indagações diretas. Exclui-se do objeto da prestação deste serviço,
em todas as suas modalidades, a análise de editais, minutas e termos de contratos, atas, relatórios,
impugnações, recursos, informações em mandados de segurança e quaisquer outros documentos
administrativos e judiciais, bem como a realização de cálculos ou revisões de cálculos de planilhas de
formação de preços.

Especialidades do direito, como direito do trabalho, tributário, comercial, direito médico (a exemplo de
regulamentações envolvendo plano de saúde), LGPD, dentre outros, estão fora do escopo dos serviços de
orientação. De toda sorte, como o tema contratação pública é amplo e multidisciplinar, por vezes,
temas/institutos/conceitos de ramos específicos do direto podem ser tratados em determinadas
orientações. Mas, reforça-se, tais assuntos não são o foco do serviço e não são enfrentados
isoladamente, mas apenas quando dentro de um contexto específico e relacionado a uma dúvida
sobre licitações, contratos e contratação direta.  Pode-se contar, em determinadas situações, com
auxílio de advogados especialistas no tema.

Em relação às estatais, a orientação responde dúvidas objetivas envolvendo seus processos de
contratação, conforme art. 28 e seguintes da Lei nº 13.303/2016 e respectivos regulamentos. Quanto às
negociações/parcerias/arranjos comerciais/outros envolvendo diretamente os bens e serviços
comercializados pelas estatais, bem como oportunidades de negócio, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 28, a
análise da Consultoria terá em vista, exclusivamente, avaliar a inaplicabilidade do regime ordinário de
contratação. Portanto, os serviços de orientação por escrito não abarcam as relações exclusivamente
privadas, atinentes às atividades negociais da estatal (tais como: transformações societárias,
parcerias/consórcios entre estatais e/ou privados, entre outros).

As Orientações respondem a dúvidas objetivas que envolvam os procedimentos de contratação pública
regidos pela nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e decretos
regulamentadores (pregão), Lei nº 12.462/2011 (regime diferenciado de contratações), Lei nº 13.303/2016
(Estatuto Jurídico das Estatais) e demais atos legais e infralegais federais, estaduais, distritais e
municipais que tratem de licitações e contratos de compras, serviços e obras, bem como alienação e
transpasse de bens públicos (concessões e permissões). Ainda estão no escopo do serviço o regime de
convênios e parcerias (conforme regime da Lei nº 13.019/2014), bem como os regulamentos do Sistema S
ou de outras entidades. Não constituem objeto das Orientações os questionamentos sobre concessão de
serviços públicos, infraestrutura, parcerias público-privadas, bem como regime jurídico incidente nas
relações entre OSCIPs ou Organizações Sociais e a Administração Pública (Lei nº 9.790/1999 e Lei nº
9.637/1998, respectivamente).

A formalização da contratação ocorrerá por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais.
Na sequência, será emitida a nota fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por meio
de login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal,
salvo prazo diverso acordado entre as partes. Para um acesso cada vez mais seguro a cada
renovação/prorrogação contratual a senha é alterada.

A Orientação Zênite destina-se exclusivamente à deliberação de situações que envolvam assuntos da
contratante, vedadas informações e orientações de interesse pessoal ou de terceiros. As Orientações têm
caráter opinativo, ficando a exclusivo critério da contratante aceitar e adotar as providências sugeridas.

Para aferir o limite contratado, as solicitações formuladas sobre um mesmo tema, com até três
questionamentos, serão computadas como uma única Orientação. As solicitações que tratarem de temas
distintos entre si e aquelas que excederem a três questionamentos serão consideradas individuais e
independentes, computadas cada qual como uma Orientação.

Nas situações em que se verificar a necessidade de utilizar mais de uma Orientação do plano de serviços,
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seja por envolver temas distintos, seja por apresentar mais de três perguntas, a Zênite entrará em contato
com o cliente, de forma prévia à elaboração da resposta, para cientificá-lo do desconto e confirmar seu
interesse.

Por meio deste serviço, o cliente formula suas dúvidas por escrito sobre situações práticas diretamente no
Portal www.zenite.com.br, mediante utilização de login e senha personalizados e, pela mesma forma,
recebe a resposta em até 30 horas úteis. Quando a questão apresentar maior complexidade técnica ou
constituir várias indagações, a Zênite poderá ampliar o prazo da resposta, comunicando previamente o
cliente.

A Orientação por escrito está disponível de segunda a quinta-feira, das 8h30min às 12h e das 14h às 18h,
e na sexta-feira, das 8h30min às 12h. As consultas formuladas na sexta-feira a partir das 12h e em finais
de semana e feriados serão consideradas recebidas no primeiro dia útil subsequente ao do envio.

Não serão computadas como atraso ou consideradas inexecução parcial as situações excepcionais e
temporárias, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou situações imprevisíveis ou
inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, que impeçam o acesso à área exclusiva, deixando-a off-line
(fora do ar).

Rafaela Adriana Santos Pereira
Consultora Comercial de Produtos
rafaela.adriana@zenite.com.br
Fone: 4121098666 Fone:

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - 80240.000 - CURITIBA/PR

Fone: (41) 2109-8666
CNPJ: 86.781.069/0001-15 - Inscrição Estadual: 1019805618

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1
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12345 #$%Governo do Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

____________________________________________________________________________________________________________________

NOTA DE EMPENHO
____________________________________________________________________________________________________________________

Identificação____________________________________________________________________________________________________________________

Tipo de Documento22050862N. Documento Data de Emissão 09/12/22OU

Pedido de Origem Tipo de Pedido de Origem OR22052212

FUNDO ESTADUAL DE SAUDE   FUNSAUDEUnidade Contábil 04760

47604531    FUNSAUDE / UEPG - HOSPITAL UNIV. REG. DOS CAMPOS GERAISUnidade

CNPJ Unidade 08.597.121/0001-74

Proj/Atividade 6171 GESTÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REGIONAL DE CAMPOS GERAIS

Características____________________________________________________________________________________________________________________

2Tipo EmpenhoRecurso EstimativaNormal

DiferidoAdiantamento NÃO

Obra NÃO Previsão Pagamento 09/12/22

9Utilização 4 Mod. de LicitaçãoN. Licitação INEX 34/22 Processo InexigibilidadeDespesas que terão uso imediat

Contrato Concedido1Tp. Contrato603/2022Reserva Saldo N. Contrato

Tp. ConvênioN. ConvênioCond. Pagamento AV

P.A.D.V. N. SID00

Credor____________________________________________________________________________________________________________________

86.781.069/0001-15CNPJ128839 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.ACredor

Endereço AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 4698 - 3º E 4º ANDARES - BATEL
CURITIBA - PR  BR

CEP 80240000

Banco/Agência 001/3041-4

Conta 84229/X

____________________________________________________________________________________________________________________Demonstrativo de Saldo Orçamentário

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4760 6171 10 122 03 33903905 00 0000000100 1

,00Obs.:  Valor estornado:  R$

11.635,00 (onze mil, seiscentos e trinta e cinco reais)R$

Histórico

INEX 034/2022 - VLR REF A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ITENS CONFORME CONTRATO 603/2022 -

PRÉVIO N° 1920/2022 - NAJ - HU-UEPG.

EMERSON MARTINS HILGEMBERG273362Aprovador

Dt.Aprovação 09/12/22

_________________________________________________________________________________________________

AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL

R5843500A 09/12/22 19:21:49 Criador por FMATEUS

50Página
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Data e hora da consulta:

Usuário:

  14/06/2022 13:42
        ***.018.927-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

80009 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A.REGIAO REAL - (R$)

2022 NE 470

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 168045 0100000000 339039 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

14/06/2022 Ordinário 0004230/22 - 11.635,00

86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

E SEM CONTRATO RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO ZÊNITE FÁCIL.
(PROAD 4230/2022) - IN - SDO

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -
Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - 3º E4º ANDARES - BATEL
CEP

80240-000
Município

CURITIBA PR
UF Telefone

(41) 2109-8666

CNPJ

02.578.421/0001-20
CEP

20020-010
Endereço

AV.PRESIDENTE ANTONIO CARLOS Nº  251 CENTRO_RIO DE JANEIRO
Município

RIO DE JANEIRO
UF

RJ
Telefone

(021) 2380-6150

UG Emitente

Pré-empenho

2022PE000169

1  de      2002
Versão Data/Hora

14/06/2022 13:24:14
Operação
Alteração

LILIAN
MYRTIS
GONCALVES
CRUZ

14/06/2022 13:45
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Data e hora da consulta:

Usuário:

  14/06/2022 13:42
        ***.018.927-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 11.635,00
Total da Lista

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

001 11.635,00RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA ZÊNITE
FÁCIL. ASSINATURA COM LICENÇA PARA CINCO USUÁRIOS. A
ASSINATURA PERMITE ACESSO AO CONTEÚDO CONTRATADO
POR MEIO DE LOGIN/SENHA PELO PERÍODO DE DOZE MESES.
IMPORTANTE NESTA FORMALIZAÇÃO: AS PENALIDADES E
SANÇÕES ESTÃO PREVISTAS NA LEI 8.666/93 E NO ART. 3º - ATO
18/2017 DO TRT/1ª REGIÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E
CONDIÇÕES CONSOANTE COM DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE
NOS AUTOS DO PROCESSO PROAD Nº 4230/2022.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

14/06/2022 Inclusão 1,00000 11.635,0000 11.635,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

LUIS FELIPE CARRAPATOSO PERALTA DA
SILVA
***.259.037-**

Gestor Financeiro

ADRIANA BASTOS PEREIRA DE CARVALHO
***.987.977-**
14/06/2022 11:15:45

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

14/06/2022 13:24:14
Operação
Alteração
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CURITIBA, 17 de janeiro de 2023
Att: VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIR  -  Fone: 8221227659

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE
MACEIO  -  AL

Prezados Senhores,

Com mais de 33 anos de atuação, o Grupo Zênite consolidou-se como referência de qualidade em matéria
de contratação pública e suporte jurídico para a Administração.

Por meio desta proposta, apresentamos as soluções adequadas para atendê-los, com benefícios
exclusivos.

Produto Qtde Total

ZENITE FACIL 005 11.635,00

ORIENTACAO POR ESCRITO EM LICIT. E CONTRATOS - ATÉ 006 4.434,00

Total: R$ 16.069,00

Esta proposta é válida até: 31/03/23

Para confirmar a contratação das soluções Zênite, é necessário enviar um documento oficial do órgão ou
da empresa que represente uma autorização (nota de empenho, autorização de fornecimento ou
contratação de serviços/compras), devidamente assinado para o e-mail leticia.lima@zenite.com.br.

As soluções Zênite podem ser comercializadas individualmente. Os valores e os benefícios ofertados nesta
proposta são válidos somente para a contratação de todos os produtos indicados neste documento e
poderão fazer parte de uma campanha específica por tempo determinado.

A formalização da contratação se dará por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais,
sendo, na sequência, emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por
meio de login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota
fiscal, salvo prazo diverso acordado entre as partes.

ZNT:001:01:09:17:23:07:17.1.23
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Os valores correspondem a assinaturas pelo período de 12 meses. Acaso trate-se de uma contratação com
vigência inferior ou superior a 12 meses, essa informação estará indicada no campo "Observações" ou na
própria "Descrição do produto", sendo que os preços praticados serão proporcionais aos meses
contratados.

A proposta será válida desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Se a proposta considera soluções eletrônicas, informamos que os acessos às ferramentas eletrônicas são
monousuários, limitados ao número de acessos simultâneos contratados pelo cliente. Ou seja, há um único
login e senha que pode ser compartilhado, e o número de usuários que utilizam o sistema
simultaneamente será limitado ao número/à quantidade de licenças adquiridas pelo cliente. O acesso às
ferramentas eletrônicas se dará única e exclusivamente durante a vigência do contrato, não gerando
qualquer direito de propriedade sobre o conteúdo acessado durante a vigência do contrato.

A descrição dos produtos/soluções eletrônicas constam no Portfólio de Produtos,  fazendo parte integrante
desta proposta comercial, regulando as condições de execução dos serviços ou da entrega do produto se
realizada a contratação, devendo ser acessado pelo link: Portfólio. O referido documento contém a
descrição de todas as soluções ofertadas pela Zênite, mas somente as soluções indicadas nesta proposta é
que devem ser consideradas para essa proposta/contratação.

O envio da presente proposta não significa a concordância a condições de termo de referência ou projeto
básico enviado, sendo necessário a manifestação expressa da Zênite de aceitação de seus termos.

Obtenha orientações para a formalização da contratação por inexigibilidade dos produtos e serviços
comercializados da Zênite, bem como a documentação de habilitação neste link: Dados Cadastrais, com a
senha ZNT2109.

 

Na atualidade, temos acesso a um grande volume de informação, mas nem sempre a busca por respostas
é eficiente. Pensando nisso, a Zênite desenvolveu o Zênite Fácil, que disponibiliza de forma diferenciada
todo o nosso acervo sobre contratação pública, que contempla informações sobre a nova Lei de Licitações
nº 14.133/2021 , Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002, o decreto do pregão eletrônico nº 10.024/2019 e
do decreto do pregão presencial nº 3.555/2000, Lei nº 12.462/2011 (RDC), Lei nº 13.303/2016 (Estatuto
Jurídico das Estatais), dentre outros.

É possível navegar de duas formas no Zênite Fácil: por meio de pesquisa de palavras e expressões ou
pela consulta direta à nossa base de leis, modelos de documentos, manuais e Revista Zênite ILC.

Navegação por pesquisa

O sistema avançado de pesquisa do Zênite Fácil supera com vantagem os mecanismos de busca
tradicionais. Além de empregar a busca fonética e considerar a data e a origem dos documentos, a
ferramenta utiliza um dicionário jurídico e de sinônimos associado a um sistema exclusivo de
ordenação dos resultados, ambos especialmente concebidos pela Zênite para você encontrar exatamente
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o que precisa. O sistema também conta com funcionalidade que reconhece a palavra e sugere,
automaticamente, termos ou expressões a serem pesquisados.

- Pesquisa – O campo de pesquisa da página inicial permite que a busca seja realizada por palavras ou
expressões em toda a base de documentos.

Resultados

- Organização – Os resultados das buscas são apresentados em 9 abas: Anotações, Produção Zênite,
Blog & Vídeos, Doutrina, Tribunais de Contas, Judiciário, Modelos, Manuais e Legislação. A palavra ou
expressão pesquisada aparece destacada nos textos para auxiliar na localização da informação.

- Glossário – Lista desenvolvida pela Equipe Técnica Zênite, e sempre aprimorada, dos principais
institutos da contratação pública com as respectivas definições. Se a palavra ou expressão pesquisada
constar do glossário, a definição será exibida na primeira aba de resultados.

- Ordenação – É possível classificar os resultados por: a) relevância, conforme critérios especialmente
concebidos pela Zênite; b) data, crescente ou decrescente; e c) período em que o conteúdo foi publicado.

- Visualização  – Para facilitar a identificação e a comparação dos conteúdos, foram habilitadas as opções
“abrir em nova guia” ou “abrir em nova janela” do navegador.

Abas de resultados

- Anotações – Apresenta notas à nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que foram elaboradas por
blocos de assuntos: (a) com entendimentos Zênite; (b) entendimentos de especialistas em contratações
públicas; (c) seleção de decisões dos Tribunais de Contas e do Judiciário aplicáveis ao novo regime. As
Leis nº 8.666/1993 e 10.520/2002, o decreto do pregão eletrônico nº 10.024/2019 e do decreto do pregão
presencial nº 3.555/2000, foram analisados e anotados em linguagem direta e acessível, com
entendimentos da Equipe Técnica Zênite, comentários práticos, doutrinas, decisões dos Tribunais de
Contas e do Judiciário. As anotações são revisadas e publicadas continuamente, garantindo a atualidade
das informações.

- Produção Zênite – Reúne os entendimentos da Equipe Técnica Zênite, externados em textos
exclusivos e objetivos, especialmente construídos para resolver problemas reais, de forma
fundamentada. Para aqueles que já têm familiaridade com o conteúdo Zênite, estão agrupadas nessa aba
as seções Perguntas e Respostas, Orientação Prática, Síntese Temática, Resumos de decisões dos
Tribunais de Contas e do Judiciário e Dicas.

- Doutrina – Reúne textos de estudiosos e profissionais que analisam, de maneira detida e fundamentada,
assuntos relacionados ao processo de contratação pública, material este que pode ser utilizado como
fundamentação para decisões.

- Blog & Vídeos – Traz para o Zênite Fácil o conteúdo das produções Zênite voltadas às redes sociais. É
possível consultar e acessar os textos do Blog Zênite e assistir aos vídeos do nosso canal no YouTube:
basta realizar a pesquisa na página inicial.

- Tribunais de Contas e Jurisprudência – Apresentam acórdãos relacionados à contratação pública. O
diferencial do sistema é destacar as decisões dos Tribunais de Contas que já foram citadas nas
Orientações elaboradas pela Equipe Técnica Zênite, bem como as que foram indicadas em apostilas e
materiais de Eventos Zênite.

- Modelos – Disponibiliza modelos de editais, contratos, termos de referência, atas de registro de preços,
projetos básicos e executivos – todos produzidos por órgãos e entidades de referência, a exemplo da AGU
e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O resultado mostra o título do modelo e uma ementa
descritiva, com a opção de abrir ou baixar o arquivo para navegação.

- Manuais – Reúne diversos manuais, cartilhas e listas de verificação de órgãos e entidades de referência,
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a exemplo do TCU, da AGU e do Ministério do Planejamento. O resultado exibe o título do modelo e uma
ementa descritiva, com a opção de abrir ou baixar o arquivo para navegação.

- Legislação – Exibe as normas mais importantes da atualidade sobre contratação pública, todas
relacionadas à pesquisa realizada. O resultado apresenta o ato normativo, com a indicação dos
dispositivos específicos que tratam do tema pesquisado. Toda a base de legislação é atualizada
constantemente.

Navegação pelo conteúdo

Na página inicial da ferramenta, também é possível consultar, independentemente da realização de uma
pesquisa, as seguintes bases do Zênite Fácil:

- Legislação – Apresenta a coletânea da legislação mais importante da atualidade sobre contratação
pública, em especial a nova Lei de Licitações nº 14.133.2021, as Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, o
decreto do pregão eletrônico nº 10.024/2019 e o decreto do pregão presencial nº 3.555/2000, que dispõem
de notas especialmente elaboradas pela Zênite. As demais normas estão organizadas por assuntos, como
terceirização, registros de preços, pesquisa de preços, estatais, obra e serviços de engenharia, TI etc.

- Modelos – É possível consultar, baixar e salvar modelos de editais, contratos, termos de referência, atas
de registro de preços, projetos básicos e executivos, tudo organizado por assunto e produzido por órgãos
e entidades de referência, a exemplo da AGU e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

- Manuais – Reúne manuais, cartilhas e listas de verificação, organizados por assuntos e produzidos por
órgãos e entidades de referência, a exemplo do TCU, da AGU e do Ministério do Planejamento, com a
opção para baixar e salvar todo o conteúdo.

- Revista Zênite ILC – Traz todas as edições, desde 1994 até a última publicada em dezembro/2019, da
mais importante revista sobre contratação pública do país.

- Atualizações – Relaciona os conteúdos publicados no Zênite Fácil nos últimos 30 dias.

Tudo isso é apresentado em um layout descomplicado, que propicia navegação intuitiva, pois a consulta é
realizada em um único campo.

O acesso ao Zênite Fácil é feito no Portal Zênite (www.zenite.com.br), por meio da área exclusiva – basta
digitar login e senha personalizados. O direito de acesso à ferramenta dá-se apenas durante a vigência do
contrato, de acordo com o plano e/ou as condições contratadas.

O número de usuários que pode acessar o sistema simultaneamente é igual ao número de acessos
contratados, indicado no campo quantidade.

O acesso ao Zênite Fácil deve ser realizado tão somente por servidores e colaboradores vinculados e
autorizados pela contratante, sendo vedada a liberação de senha, autorização ou o acesso por terceiros
ou servidores/colaboradores não vinculados à contratante. A guarda, autorização e utilização do login e da
senha são de responsabilidade do contratante, sendo intransferíveis a terceiros sob qualquer pretexto.

A contratação é formalizada mediante instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais e, na
sequência, é emitida a Nota Fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por meio de
login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal, salvo
prazo diverso acordado entre as partes.

Nossos produtos contam com certificados digitais, em conformidade com as recomendações de segurança
praticadas pelo mercado. Para um acesso cada vez mais seguro a cada renovação/prorrogação contratual
a senha é alterada.

O acesso ao conteúdo do produto ocorre exclusivamente durante o período da contratação, não gerando
quaisquer direitos de posse ou propriedade em relação a informações acessadas, utilizadas ou
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disponibilizadas pelo Zênite Fácil. Nenhuma condição contida neste documento deve ser interpretada
como transferência ou cessão de titularidade de quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados
ao conteúdo do Zênite Fácil.

Não são consideradas como atraso ou inexecução parcial as situações excepcionais e temporárias
originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos imprevisíveis ou inevitáveis, inclusive
imputáveis a terceiros, que impeçam o acesso aos produtos e serviços eletrônicos, deixando-os off-line
(fora do ar).

O Zênite Fácil poderá, a critério da contratada, sofrer modificações a exemplo de atualizações, up grades,
implementação de novas funcionalidades, alteração de layout e na forma de exibição das informações
entre outros, que não configurem redução de acesso ou de conteúdo e não descaracterizem o serviço.
Não está incluso e nem previsto o desenvolvimento, a modificação ou a personalização ou customização
de nenhuma funcionalidade ou layout do Zênite Fácil de forma individualizada para determinado cliente.

O termo Zênite Fácil, seu logotipo, todos os elementos característicos da tecnologia desenvolvida e
disponibilizada por meio da ferramenta (sob a forma da articulação de bases de dados) e as demais
marcas a ele vinculadas, direta ou indiretamente, constituem propriedade intelectual privada e registrada, e
todos os direitos decorrentes de seu registro são assegurados por lei.

O sistema Zênite Fácil foi concebido e desenvolvido pela Zênite e é comercializado por ela com
exclusividade.

 

Na condução dos processos de contratação pública, muitas são as dúvidas, as polêmicas e as dificuldades
enfrentadas pelo agente público. Pela diversidade e abrangência do tema, a solução para essas situações
nem sempre está pronta.

A Orientação por Escrito Zênite em Licitações e Contratos é um estruturado serviço que tem o
compromisso não apenas de responder objetivamente às questões que são encaminhadas, mas também
de apresentar soluções que auxiliem na eficiência da gestão pública, fundamentadas em legislação,
doutrina e jurisprudência. Para tanto, existe uma equipe técnica especializada e experiente em processos
de contratação pública, inclusive em relação à nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, que trabalha de
forma coordenada para emissão de Orientações assertivas e seguras.

Ao contratar o serviço de Orientação por Escrito, o contratante adquire o direito de usufruir um número
determinado de consultas, de acordo com o plano escolhido e durante o período de vigência, que, em
regra, é de 12 meses.

O objeto do contrato não envolve pagamento por demanda de Orientação, mas por preço global, conforme
o plano contratado. É de responsabilidade da Zênite manter a estrutura e a equipe técnica necessárias
para a prestação dos serviços durante todo o período de vigência contratado, assumindo, portanto, o custo
fixo dessa estrutura em disponibilidade. Cabe ao contratado solicitar as orientações de acordo com a
quantidade e no período contratual de seu plano.

O número de Orientações contratado deverá ser utilizado durante a vigência contratada. Caso as
Orientações não sejam utilizadas dentro do período de vigência, não existe qualquer direito remanescente
a usufruir tais consultas ou ao ressarcimento destas, tampouco a possibilidade de realizá-las no novo
período contratual decorrente de prorrogação ou de novo contrato.
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Neste serviço, não está incluída a execução de pareceres ou dissertações genéricas sobre temas que não
sejam apresentados sob a forma de indagações diretas. Exclui-se do objeto da prestação deste serviço,
em todas as suas modalidades, a análise de editais, minutas e termos de contratos, atas, relatórios,
impugnações, recursos, informações em mandados de segurança e quaisquer outros documentos
administrativos e judiciais, bem como a realização de cálculos ou revisões de cálculos de planilhas de
formação de preços.

Especialidades do direito, como direito do trabalho, tributário, comercial, direito médico (a exemplo de
regulamentações envolvendo plano de saúde), LGPD, dentre outros, estão fora do escopo dos serviços de
orientação. De toda sorte, como o tema contratação pública é amplo e multidisciplinar, por vezes,
temas/institutos/conceitos de ramos específicos do direto podem ser tratados em determinadas
orientações. Mas, reforça-se, tais assuntos não são o foco do serviço e não são enfrentados
isoladamente, mas apenas quando dentro de um contexto específico e relacionado a uma dúvida
sobre licitações, contratos e contratação direta.  Pode-se contar, em determinadas situações, com
auxílio de advogados especialistas no tema.

Em relação às estatais, a orientação responde dúvidas objetivas envolvendo seus processos de
contratação, conforme art. 28 e seguintes da Lei nº 13.303/2016 e respectivos regulamentos. Quanto às
negociações/parcerias/arranjos comerciais/outros envolvendo diretamente os bens e serviços
comercializados pelas estatais, bem como oportunidades de negócio, na forma dos §§ 3º e 4º do art. 28, a
análise da Consultoria terá em vista, exclusivamente, avaliar a inaplicabilidade do regime ordinário de
contratação. Portanto, os serviços de orientação por escrito não abarcam as relações exclusivamente
privadas, atinentes às atividades negociais da estatal (tais como: transformações societárias,
parcerias/consórcios entre estatais e/ou privados, entre outros).

As Orientações respondem a dúvidas objetivas que envolvam os procedimentos de contratação pública
regidos pela nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 NOVO, Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e
decretos regulamentadores (pregão), Lei nº 12.462/2011 (regime diferenciado de contratações), Lei nº
13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Estatais) e demais atos legais e infralegais federais, estaduais,
distritais e municipais que tratem de licitações e contratos de compras, serviços e obras, bem como
alienação e transpasse de bens públicos (concessões e permissões). Ainda estão no escopo do serviço o
regime de convênios e parcerias (conforme regime da Lei nº 13.019/2014), bem como os regulamentos do
Sistema S ou de outras entidades. Não constituem objeto das Orientações os questionamentos sobre
concessão de serviços públicos, infraestrutura, parcerias público-privadas, bem como regime jurídico
incidente nas relações entre OSCIPs ou Organizações Sociais e a Administração Pública (Lei nº
9.790/1999 e Lei nº 9.637/1998, respectivamente).

A formalização da contratação ocorrerá por instrumento de contrato ou seu substitutivo nos termos legais.
Na sequência, será emitida a nota fiscal correspondente e disponibilizado o acesso aos serviços por meio
de login e senha. O pagamento deverá acontecer em até 30 (trinta) dias do recebimento da nota fiscal,
salvo prazo diverso acordado entre as partes. Para um acesso cada vez mais seguro a cada
renovação/prorrogação contratual a senha é alterada.

A Orientação Zênite destina-se exclusivamente à deliberação de situações que envolvam assuntos da
contratante, vedadas informações e orientações de interesse pessoal ou de terceiros. As Orientações têm
caráter opinativo, ficando a exclusivo critério da contratante aceitar e adotar as providências sugeridas.

Para aferir o limite contratado, as solicitações formuladas sobre um mesmo tema, com até três
questionamentos, serão computadas como uma única Orientação. As solicitações que tratarem de temas
distintos entre si e aquelas que excederem a três questionamentos serão consideradas individuais e
independentes, computadas cada qual como uma Orientação.

Nas situações em que se verificar a necessidade de utilizar mais de uma Orientação do plano de serviços,
seja por envolver temas distintos, seja por apresentar mais de três perguntas, a Zênite entrará em contato
com o cliente, de forma prévia à elaboração da resposta, para cientificá-lo do desconto e confirmar seu
interesse.

Por meio deste serviço, o cliente formula suas dúvidas por escrito sobre situações práticas diretamente no
Portal www.zenite.com.br, mediante utilização de login e senha personalizados e, pela mesma forma,
recebe a resposta em até 30 horas úteis. Quando a questão apresentar maior complexidade técnica ou
constituir várias indagações, a Zênite poderá ampliar o prazo da resposta, comunicando previamente o
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cliente.

A Orientação por escrito está disponível de segunda a quinta-feira, das 8h30min às 12h e das 14h às 18h,
e na sexta-feira, das 8h30min às 12h. As consultas formuladas na sexta-feira a partir das 12h e em finais
de semana e feriados serão consideradas recebidas no primeiro dia útil subsequente ao do envio.

Não serão computadas como atraso ou consideradas inexecução parcial as situações excepcionais e
temporárias, originadas de caso fortuito ou força maior, decorrentes de fatos ou situações imprevisíveis ou
inevitáveis, inclusive imputáveis a terceiros, que impeçam o acesso à área exclusiva, deixando-a off-line
(fora do ar).

Leticia Pereira de Lima Custodio
Consultora Comercial de Produtos e Serviços
leticia.lima@zenite.com.br
Fone: 412109-8666 Fone:

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - 80240.000 - CURITIBA/PR

Fone: (41) 2109-8666
CNPJ: 86.781.069/0001-15 - Inscrição Estadual: 1019805618

Dados Bancários:

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 5723-  |  Conta Corrente:  0766622-5
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Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

CPF/CNPJ: 86.781.069/0001-15

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 
privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:53:11 do dia 23/02/2023 , com validade até o dia 25/03/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: u9ZEWNd8dVv9D9LGid5X

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão - Zênite (1249765)         SEI 0001400-42.2023.6.02.8000 / pg. 44



01941387470Usuário:

23/02/2023 14:49:31Data e hora da consulta:

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

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Adimplente86781069
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 86.781.069/0001-15 DUNS®: 906783886
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Nome Fantasia: ZENITE EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 07/08/2023
FGTS 13/03/2023
Trabalhista Validade: 14/08/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/05/2023
Receita Municipal Validade: 06/04/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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

Emitido em: 23/02/2023 14:46 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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              SEDE: Rua Marechal Deodoro, 500 - 10º andar - Centro - CEP 80010-010 - Curitiba-PR                                               
CONTATO: (41) 3222-8183 / sescap-pr@sescap-pr.org.br | www.sescap-pr.org.br                                             

ESCRITÓRIOS REGIONAIS: Arapongas: (43) 3274-4394 - Cascavel: (45) 3224-6350 - Foz do Iguaçu: (45) 3572-3948  
Francisco Beltrão: (46) 3527-1940 - Guarapuava: (42) 3623-2841 - Maringá: (44) 3026-6087 - Pato Branco: (46) 3225-0992  

 Toledo: (45) 3054-5600 - Umuarama: (44) 3622-5199 

DECLARAÇÃO 
 
No exercício da competência conferida pelo art. 25, I, da Lei nº 8.666/93 e, de acordo com o art. 74, I, 
§1º, da Lei nº 14.133/2021, declaramos, para dos devidos fins e conforme requerimento dirigido a esta 
entidade sindical, que a empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A., inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 86.781.069/0001-15, sediada na Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º andares, Batel, Curitiba, 
Estado do Paraná, goza de exclusividade em relação à comercialização do produto/serviço “Zênite 
Fácil”, em todo território nacional, nos exatos limites conferidos pelos documentos apresentados e 
abaixo indicado conforme, atestados de capacidade técnica*, escritura pública de declaração**, 
registro da marca “Zênite Fácil” no INPI*** e material digitalizado. 
 
(*) Atestados de capacidade técnica emitidos: a) Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S/A (21/06/2021); b) Governo do Estado do 
Ceará (18/05/2021); c) Justiça Federal de Primeiro Grau do Estado de São Paulo – JF/SP (27/05/2021); d) Prefeitura Municipal de Joinville/SC – 
Secretaria de Administração e Planejamento (21/05/2021); e) Prefeitura Municipal de Niterói/RJ – Secretaria Municipal de Educação 
(19/05/2021); f) Prefeitura Municipal de Rio do Sul/SC (26/05/2021); g) Tribunal de Contas da União (junho/2021); h) Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região (21/06/2021). 
 
(**) Escritura pública de declaração lavrada sob o nº 3374/22, livro 1407-E, folhas 96; 96-V; 97; 97-V; 98; 98-V e 99 – 4º Tabelionato de Notas 
Dr. Daniel Driessen Junior (11/11/2022). 
 
(***) Os pedidos de registro da marca “Zênite Fácil” encontram-se vinculada aos processos (data do depósito 10/05/2016): 

� Nº 911012826: Classe NCL (10) 9. Situação atual – Registro de marca em vigor - Vigência: 05/06/2028. 
� Nº 911012435: Classe NCL (10) 35. Situação atual – Registro de marca em vigor - Vigência: 05/06/2028. 

Obs: abaixo as especificações de cada uma das classes. 
Classe NCL(10) 09: (especificações Agendas eletrônicas; Arquivos de imagem [downloadable]; Arquivos de música [downloadable]; Cartões inteligentes [cartões com circuito integrado]; Discos 
magnéticos; Discos ópticos; Pen drives; Aparelhos para ensino audiovisual; Discos compactos [áudio e vídeo]; Programas de computador [para download]; Programas de computador, gravados; 
Aparelhos para ensino; 
Classe NCL(10) 35: (especificações: Aluguel de espaço publicitário - [Informação em]; Aluguel de espaço publicitário - [Consultoria em]; Aluguel de espaço publicitário - [Assessoria em]; Aluguel de 
espaço publicitário; Compilação de informação para bancos de dados de computador - [Informação em]; Compilação de informação para bancos de dados de computador - [Consultoria em]; 
Compilação de informação para bancos de dados de computador - [Assessoria em]; Compilação de informação para bancos de dados de computador; Consultoria em gestão de pessoal - [Informação 
em]; Consultoria em gestão de pessoal - [Consultoria em]; Consultoria em gestão de pessoal - [Assessoria em]; Consultoria 
em gestão de pessoal; Consultoria profissional em negócios - [Informação em]; Consultoria profissional em negócios - [Consultoria em]; Consultoria profissional em negócios - [Assessoria em]; 
Consultoria profissional em negócios; Distribuição de amostras - [Informação em]; Distribuição de amostras - [Consultoria em]; Distribuição de amostras - [Assessoria em]; Distribuição de amostras; 
Processamento de texto - [Informação em]; Processamento de texto - [Consultoria em]; Processamento de texto - [Assessoria em]; Processamento de texto; Comércio (através de qualquer meio) 
de aparelhos e instrumentos de ensino - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de ensino - 
[Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de ensino - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e instrumentos de ensino; 
Comércio (através de qualquer meio) de artigos de papelaria - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de papelaria - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer 
meio) de artigos de papelaria - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de artigos de papelaria; Comércio (através de qualquer meio) de materiais impressos - [Informação em]; 
Comércio (através de qualquer meio) de materiais impressos - [Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de materiais impressos - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) 
de materiais impressos; Comércio (através de qualquer meio) de material de instrução e de ensino - [Informação em]; Comércio (através de qualquer meio) de material de instrução e de ensino - 
[Consultoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de material de instrução e de ensino - [Assessoria em]; Comércio (através de qualquer meio) de material de instrução e de ensino; 
Sistematização de informações em bancos de dados de computador - [Informação em]; Sistematização de informações em bancos de dados de computador - [Consultoria em]; Sistematização de 
informações em bancos de dados de computador - [Assessoria em]; Sistematização de informações em bancos de dados de computador; Organização de eventos de moda para fins promocionais - 
[Informação em]; Organização de eventos de moda para fins promocionais - [Consultoria em]; Organização de eventos de moda para fins promocionais - [Assessoria em]; Organização de eventos de 
moda para fins promocionais; Serviços de agências de informação comercial - [Informação em]; Serviços de agências de informação comercial - [Consultoria em]; Serviços de agências de informação 
comercial - [Assessoria em]; Serviços de agências de informação comercial; 

 
Cientes os responsáveis legais da empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, que caso não 
sejam verdadeiras todas as informações prestadas a esta entidade sindical, estarão sujeitos às 
penalidades previstas na lei, inclusive, em relação ao contido no art. 299, do Código Penal. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, que tem prazo de validade de 90 (noventa) dias. 
 
Curitiba, 30 de novembro de 2022. 
 
 

Michel Vitor Alves Lopes 
Presidente 

MICHEL 
VITOR ALVES 
LOPES:00588
464929

Assinado de forma 
digital por MICHEL 
VITOR ALVES 
LOPES:00588464929 
Dados: 2022.11.30 
09:13:48 -03'00'
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              SEDE: Rua Marechal Deodoro, 500 - 10º andar - Centro - CEP 80010-010 - Curitiba-PR                                               
CONTATO: (41) 3222-8183 / sescap-pr@sescap-pr.org.br | www.sescap-pr.org.br                                             

ESCRITÓRIOS REGIONAIS: Arapongas: (43) 3274-4394 - Cascavel: (45) 3224-6350 - Foz do Iguaçu: (45) 3572-3948  
Francisco Beltrão: (46) 3527-1940 - Guarapuava: (42) 3623-2841 - Maringá: (44) 3026-6087 - Pato Branco: (46) 3225-0992  

 Toledo: (45) 3054-5600 - Umuarama: (44) 3622-5199 

DECLARAÇÃO 
 

No exercício da competência conferida pelo art. 25, I, da Lei nº 8.666/93 e, de 
acordo com o art. 74, I, §1º, da Lei nº 14.133/2021, declaramos, para dos devidos 
fins e conforme requerimento dirigido a esta entidade sindical, que a empresa 
ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
86.781.069/0001-15, sediada na Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º andares, Batel, 
Curitiba, Estado do Paraná, goza de exclusividade em relação à comercialização do 
produto/serviço “Orientação em Licitações e Contratos” realizada por escrito, em 
todo o território nacional, nos exatos limites conferidos pelos documentos 
apresentados e abaixo indicados conforme escritura pública de declaração*; 
atestados de capacidade técnica** e material digitalizado, porém sem pedido do 
registro de marca junto ao INPI. 
 
(*) Escritura pública de declaração lavrada sob o nº 3374/22, livro 1407-E, folhas 96; 96-V; 97; 97-V; 98; 98-V e 99 
– 4º Tabelionato de Notas Dr. Daniel Driessen Junior (11/11/2022). 
 
(**) Atestados de capacidade técnica emitidos: a) Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S/A. 
(21/06/2021); b) Governo do Estado do Ceará (18/05/2021); c) EMPRO – Tecnologia e Informação/Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto/SP (21/06/2021); d) Justiça Federal de primeira instância do Estado de São 
Paulo JF/SP (27/05/2021); e) Prefeitura Municipal de Niterói/RJ – Secretaria Municipal de Educação (19/05/2021); 
f) Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – Sulgás (17/05/2021); g) Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região (21/06/2021). 

 
Cientes os responsáveis legais da empresa ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, que caso não 
sejam verdadeiras todas as informações prestadas a esta entidade sindical, estarão sujeitos às 
penalidades previstas na lei, inclusive, em relação ao contido no art. 299, do Código Penal. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente, que tem prazo de validade de 
90 (noventa) dias. 
 
Curitiba, 30 de novembro de 2022. 
                                                                            
 
 
 
 

Michel Vitor Alves Lopes  
Presidente 

MICHEL VITOR 
ALVES 
LOPES:005884
64929

Assinado de forma 
digital por MICHEL 
VITOR ALVES 
LOPES:00588464929 
Dados: 2022.11.30 
09:14:34 -03'00'
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 1 

AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

MACEIÓ – AL   

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO 

 

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, estabelecida à Avenida Sete de Setembro, 

4.698, 3º e 4º andares, Batel, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº. 86.781.069/0001-15 e 

inscrição estadual nº 10198056-18, por intermédio de sua Procuradora e Coordenadora de 

Processos Jurídicos, Sr.ª Alexandra Melek Lorenzetti, portadora do CPF nº. 757.729.819-00 e RG 

nº. 1.918.570/SSP/SC, 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 possui EM 

QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral 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. 

           Curitiba, 24 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Alexandra Melek Lorenzetti 
Coordenadora de Processos Jurídicos 

ALEXANDRA MELEK 
LORENZETTI:757729
81900

Assinado de forma digital por 
ALEXANDRA MELEK 
LORENZETTI:75772981900 
Dados: 2023.02.24 08:46:22 
-03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2023.
Tendo em vista o Despacho SEIC (1249618),

encaminho à GSAD para deliberação.

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 24/02/2023, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1250373 e o código CRC BB66DD67.

0001400-42.2023.6.02.8000 1250373v1

Despacho COMAP 1250373         SEI 0001400-42.2023.6.02.8000 / pg. 53



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

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2023.
À COFIN, para rserva de crédito, no valor indicado

no Despacho SEIC 1249618, e posterior remessa do feito à AJ-
DG, para análise da conformidade legal da proposição de
contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2023, às 01:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1254210 e o código CRC 229BE3C2.

0001400-42.2023.6.02.8000 1254210v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2023.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1254210).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/03/2023, às 08:34, 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
1254297 e o código CRC 0E1CCAD0.

0001400-42.2023.6.02.8000 1254297v1

Despacho COFIN 1254297         SEI 0001400-42.2023.6.02.8000 / pg. 55



Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/03/2023 09:03
        ***.141.015-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 PE 69

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339039 70279 ADM ASSINA

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

03/03/2023  0001400-42.2023.6.0 - 16.069,00

Código Nome

86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Favorecido

Endereço

SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 BATEL

CEP

80240-000

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41) 2109-8666

Descrição

CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS ZÊNITE FÁCIL E ORIENTAÇÃO POR ESCRITO
EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. SEI 0001400-42.2023.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

03/03/2023 Inclusão 16.069,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

03/03/2023 09:02:33
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 69.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 03/03/2023, às 10:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1254353 e o código CRC 649FE67D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2023.
Providenciada a reserva de crédito (doc. 1254352),

devolvo os autos à consideração superior do Sr. Diretor-
Geral, com vista à autorização da despesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2023, às 10:39, 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
1254525 e o código CRC F2E379A2.

0001400-42.2023.6.02.8000 1254525v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2023.
À Assessoria Jurídica, 
 
Para manifestação quanto à regularidade jurídica

da contratação direta pretendida. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/03/2023, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1254678 e o código CRC ADCE00C4.

0001400-42.2023.6.02.8000 1254678v1
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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 : 0001400-42.2023.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE EDIÇÃO, GESTÃO E APOIO À BIBLIOTECA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 305 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos

eletrônicos, no qual a Seção de Edição, Gestão e Apoio a
Biblioteca - SEGAB (1244683), pretende renovar a
assinatura da CONSULTORIA ZÊNITE, editada, distribuída e
comercializada, em regime de exclusividade, pela empresa
Zênite Informação e Consultoria S/A, CNPJ 86.781.069/0001-
15, no valor de R$ 16.069,00 (dezesseis mil e sessenta e nove
reais), conforme proposta da empresa (1244724) e Termo de
Referência (1244779) aprovado pelo Senhor de
Administração, no Despacho GSAD 1254525.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A SEIC, no evento 1249618, esclarece que:
 

"A compatibilidade do valor da proposta de
preço encaminhada pela empresa
(1244724), no valor de R$ 16.069,00
(dezesseis mil sessenta e nove reais), resta
demonstrada em documentações que
informam o valor praticado em contratações
semelhantes, presentes no evento 1249689.
Foram juntadas as certidões de regularidade
da empresa, consulta ao Cadin, consulta ao
CEIS e declaração de inexistência de prática
de nepotismo - 1249765 e 1250333, bem como
as cartas de exclusividade (1249771)."

 
Finaliza a titular da Seção de Instrução de

Contratações, sugerindo a contratação por  inexigibilidade de
licitação, com apoio no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.

  
No evento 1254352, tem-se a reserva de crédito,

efetuada pela COFIN, no valor de R$ 16.069,00 (dezesseis mil
e sessenta e nove reais). 

 
Eis o resumo dos fatos.
 
3. DA TABELA DE VERIFICAÇÃO
 
Com esses dados iniciais, segue check-list para

verificar o atendimento das condições exigidas em tais
contratações, por força da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

ANEXO IX - Contratação direta por inexigibilidade
de licitação deverá ser verificada pela Assessoria Jurídica da
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Diretoria-Geral, de acordo com o regulamento;
 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente
justificado?

X  1244683

2

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

X   

3

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

X  1244683

4

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

X  1244683

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

X  1249771
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Patronal, ou
entidades
equivalentes?

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

X   

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

X   

5

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,
planejamentos e
projetos básicos
ou executivos;

 X  

5.1.2
pareceres,
perícias e
avaliações em
geral;

 X  

5.1.3
assessorias ou
consultorias
técnicas e
auditorias
financeiras ou
tributárias;

 X  

5.1.4
fiscalização,
supervisão ou
gerenciamento
de obras ou
serviços;

 X  

5.1.5
patrocínio ou
defesa de causas  X  
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judiciais ou
administrativas;

5.1.6
treinamento e
aperfeiçoamento
de pessoal.

 X  

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  

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   

8

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

X  1254352

9

A proposta de
preços demonstra-se
compativel 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  1249618

10
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

X  1244724

11

Consta o
domicílio bancário,
indicado pelo credor, na
proposta ou em

X  1244724
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documento separado?

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  1250333

13
O valor da

contratação exige a
publicação na imprensa
oficial?

 X  

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

15

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

X  1249765

 1 FGTS X  1249765

 2. INSS X  1249765

 3. Receita
Federal X  1249765

 
4. Tributos

Estaduais e Municipais
(quando exigido)

X  1249765

16
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

X  1249765

17 Consta
consulta ao CADIN? X  1249765

18

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

 X  

19

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  1249765

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

contratação pretendida.
 
Pretende-se a contratação direta pelo

reconhecimento da situação de inexigibilidade de licitação,
com fundamento no inciso I, 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:

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa
ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita
através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou
o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;"

  
Gize-se que o entendimento do Tribunal de Contas

da União (AC 1.492/2009 - Plenário; AC 3.867/2009 - Primeira
Câmara; AC 332/2009 - Primeira Câmara) é pela viabilidade
jurídica de contratação direta de empresa para fornecimento
de periódicos.  

 
No presente caso, parece possível o mesmo

entendimento, posto ter o produto ofertado - sistema web
Gestão Tributária- características próprias, únicas, vale dizer,
que o diferencia de outras eventuais opções do mercado,
sendo que a Administração decidiu pela sua aquisição, em
sede de renovação, face os motivos elencados no memorando
exordial (1244683).

 
Dessa forma, em face da declaração de

exclusividade (1249771), a empresa a ser contratada é autora
e fornecedora exclusiva do produto em todo o território
nacional, sendo cabível, portanto, a contratação direta da
empresa, com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei de
Licitações e Contratos Administrativos.

 
Nesse sentido, consoante  jurisprudência do TCU,

 em contratações desta natureza deve o gestor verificar a
veracidade ou confiabilidade das informações prestadas na
declaração que possibilitará a contratação:

 
"...quando do recebimento de atestados de
exclusividade de fornecimento de materiais,
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equipamentos ou gêneros, adote, com fulcro
nos princípios da igualdade e da proposta mais
vantajosa, medidas cautelares visando a
assegurar a veracidade das declarações
prestadas pelos órgãos e entidades emitentes,
como, por exemplo, consulta ao
fabricante" (Decisão nº 578/2002, Plenário,
rel. Min. Benjamin Zymler).
             
No mesmo sentido, a Orientação Normativa
nº 16, de 1º de abril de 2009, da Advocacia-
Geral da União: "Compete à Administração
averiguar a veracidade do atestado de
exclusividade apresentado nos termos do Art.
25, inc. I, da lei nº 8.666, de 1993." 
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. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de
2005)
Parágrafo único. O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instuído, 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."
 

No que concerne à razão da escolha do produto,
consta, no Termo de Referência (1244779), a justificativa de
possibilitar aos usuários o acesso a informações atualizadas,
proporcionado-lhes os meios e condições necessárias à
consecução de seus trabalhos.

 
Considerando a exclusividade do fornecedor,

parece estar-se diante de licitação inexigível, nos termos do
art. 25, I, da Lei no 8.666, de 1993, o qual disciplina a
inexigibilidade de licitação nos casos de contratação de
materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo.

 
Relativamente à justificativa de preço, tem-se a

informação da Seção de Instrução de Contratações, no
multicitado evento 1249618, considerando que em hipóteses
que tais, quando se vislumbra inviabilidade de competição, a
justificativa de preços, na lição de Marçal Justen Filho, deve,
ainda, confirmar que o montante que se pretende pagar pelos
serviços do futuro contratado está "em 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, condição que também foi cumprida, como já
dito acima. Tal medida foi atendida pelo Despacho
SEIC 1249618, salvo melhor percepção.
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5. CONCLUSÃO
 
Assim, observando a regularidade jurídica do

procedimento, esta Assessoria Jurídica opina favoravelmente à
contratação da empresa  Zenite Informação e Consultoria S/A,
CNPJ 86.781.069/0001-15, pelo valor de R$ 16.069,00
(dezesseis mil e sessenta e nove reais), conforme proposta da
empresa (1244724) e Termo de Referência (1244779)
aprovado pelo Senhor de Administração, no Despacho GSAD
1254525,  para fornecimento do serviço de orientações por
escrito em licitações e contratos e o serviço ZENITE
FACIL, tudo com apoio no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 06/03/2023, às 17:51, 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
1255475 e o código CRC 8C8FB599.

0001400-42.2023.6.02.8000 1255475v19

Parecer 305 (1255475)         SEI 0001400-42.2023.6.02.8000 / pg. 67



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

CONCLUSÃO

Maceió, 07 de março de 2023.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de pretensão de contratação de

consultoria por escrito, em regime de exclusividade, pela
empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, CNPJ
86.781.069/0001-15,  conforme proposta da empresa
(1244724) e Termo de Referência (1244779) aprovado
pelo Secretário de Administração, no Despacho
GSAD 1254525.

Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por conduto do Parecer AJ-DG nº 305
(1255475), opinou favoravelmente à contratação da empresa
citada  para fornecimento do serviço de orientações por
escrito em licitações e contratos e o serviço ZÊNITE
FÁCIL, tudo com apoio no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, no
valor de R$ 16.069,00 (dezesseis mil e sessenta e nove reais). 

Assim, ante o exposto e tudo o mais que dos autos
consta, RECONHEÇO a inexigibilidade de licitação, e ciente
de que o evento em apreço irá colaborar com a excelência da
prestação do servidor citado, submeto o presente
procedimento à consideração superior de Vossa Excelência
para a competente deliberação, em atendimento ao disposto
no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/03/2023, às 14:07, 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
1256462 e o código CRC 6253AC50.
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PROCESSO : 0001400-42.2023.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE EDIÇÃO, GESTÃO E APOIO À BIBLIOTECA
ASSUNTO : Contratação direta. Inexigibilidade de licitação. Autorização.

 

Decisão nº 837 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento visando à contratação dos
periódicos ZÊNITE FÁCIL e ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM
LICITAÇÕES E CONTRATOS, em regime de exclusividade, pela
empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, CNPJ
86.781.069/0001-15,  conforme proposta da empresa (1244724) e
Termo de Referência (1244779) aprovado pelo Secretário de
Administração, no Despacho GSAD 1254525.

Submetido o processo à instrução, a Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 305 (1255475), apontou
para a possibilidade da contratação direta em foco.

Considerando a regularidade do procedimento,
RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos moldes da
Conclusão do Sr. Diretor-Geral (1256462). Ademais, tendo em vista a
existência de disponibilidade orçamentária suficiente, AUTORIZO a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da
empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, CNPJ
86.781.069/0001-15, no valor de R$ 16.069,00 (dezesseis mil e
sessenta e nove reais).

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes, inclusive devendo observar o apontamento
feito pela AJ-DG quanto ao registro pela opção do art. 25, caput, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, no Termo de Inexigibilidade de Licitação.
 

Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Presidente, em 10/03/2023, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1256709 e o código CRC 41A59B1C.

0001400-42.2023.6.02.8000 1256709v5
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2023.
À SEIC, para publicar no Portal da Transparência e

à COFIN, para emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/03/2023, às 15:27, 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
1259385 e o código CRC 9F35859A.

0001400-42.2023.6.02.8000 1259385v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2023.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1259385).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/03/2023, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1259593 e o código CRC E577FF91.

0001400-42.2023.6.02.8000 1259593v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 213/2023

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 13/03/2023, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1259681 e o código CRC FE6F0E7E.
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1259681),

registro minha assinatura no empenho 2023NE213, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/03/2023, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1260004 e o código CRC FA035895.

0001400-42.2023.6.02.8000 1260004v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/03/2023 18:58
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 NE 213

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339039 70279 ADM ASSINA

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

13/03/2023 Ordinário  0001400-42.2023.6.0 - 16.069,00

86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

Contratação dos periódicos ZÊNITE FÁCIL e ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS.
SEI 0001400-42.2023.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 BATEL

CEP

80240-000

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41) 2109-8666

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Pré-empenho

2023PE000069

1  de      2002
Versão Data/Hora

13/03/2023 18:58:47
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/03/2023 18:58
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 16.069,00

Total da Lista

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

001 16.069,00Contratação de consultoria, em regime de exclusividade, pela empresa
Zênite Informação e Consultoria S/A, dos periódicos ZÊNITE FÁCIL e
ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS,
conforme proposta da empresa (1244724) e Termo de Referência
(1244779). Decisão nº 837 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES (1256709).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

13/03/2023 Inclusão 1,00000 16.069,0000 16.069,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

13/03/2023 18:58:47

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

13/03/2023 17:10:27

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

13/03/2023 18:58:47
Operação
Alteração

Nota de Empenho (1260225)         SEI 0001400-42.2023.6.02.8000 / pg. 76



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

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2023.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada e posterior remessa do feito à SEGAB.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2023, às 19:20, 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
1260226 e o código CRC 64E72934.
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E-mail - 1260796

Data de Envio: 
  14/03/2023 14:40:06

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

Para:
    leticia.lima@zenite.com.br

Assunto: 
  Contratação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada senhora Letícia,

Encaminhamos nota de empenho nº 213/2023, no montante de R$ 16.069,00, relativa à contratação dos
periódicos ZÊNITE FÁCIL e ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Após a devida conferência, solicitamos que nos seja confirmado o recebimento desta correspondência
eletrônica.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratação
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Nota_1260225_NE_070011_2023NE000213_v002_86781069000115_20230313185853.pdf
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