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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
Termo de Referência Aquisição de – Kits de  sinalização velado 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, “A” E “I” DA LEI N.
14.133/2021).

Contratação  de  empresa  especializada  na  aquisição,  instalação  e  suporte  para  04
(quatro)  Kits de sinalização velado, para 04 (quatro) veículos oficiais pertencentes à frota
do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  nos  termos  da  tabela  abaixo,  conforme
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade e Descrição dos Produtos: KIT ANTEPARO COM ESTROBO DUPLO
INTERNO  PARABRISA LED  VERMELHO
RUBI  E  AZUL,  CARRO  12VC  COM
SIRENE,  SINALIZAÇÃO,  INDICAÇÃO  E
EMISSÃO DE SINAL DE ATENÇÃO (PARA
O PARABRISA DIANTEIRO E TRASEIRO);
• 4 (QUATRO) UNIDADES LIGADAS EM 1
ÚNICO CABO;  •  COR DO LED :  1  (UM)
ESTROBO  VERMELHO  RUBI  COM  4
LEDS DE NO MINIMO 1W DE POTÊNCIA
E OUTRO ESTROBO AZUL COM 4 LEDS
DE NO MINIMO 1W DE POTÊNCIA  •USO
INTERNO  POSICIONADO  NO  LADO  DO
CARONA E DO MOTORISTA NOS VIDROS
DIANTEIROS  E  TRASEIROS;
•DESCARACTERIZADO;  •NÚMERO  DE
LEDS  32  AO  TOTAL:  •COM  SIRENE
INTERNA  E  NO  MINIMO  100W  DE
POTÊNCIA;  •  LIGAÇÃO  NO
CONTROLADOR ÚNICO QUE CONTROLA
AMBAS  AS  FUNCÕES  AUDIOVISUAL;
•ÂNGULO AJUSTÁVEL; COM EFICIÊNCIA:
•ELEVADO TEMPO DE VIDA ÚTIL,  ALTA
VISUALIZAÇÃO,  BAIXO  CONSUMO.  •
COM ALTA RESISTÊNCIA EM IMPACTOS,
TEMPERATURAS E AÇÕES DO TEMPO;
•VOLTAGEM:  12VCC;  •FIXAÇÃO:  NOS
VIDROS  DO  VEICULO  COM
NECESSIDADE  DE  INSTALAÇÃO;
CIRCUITO ELETRÔNICO; •USO INTERNO
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•POTÊNCIA:  12VCC  •INSTALAÇÃO:  •
DOIS  PARES  DE  ESTROBOS  DOIS  NA
COR  VERMELHO  RUBI,  DOIS  NA COR
CRISTAL,  COM  4  LEDS  CADA  DE  NO
MINIMO 1 W DE POTÊNCIA DEVEM SER
POSICIONADO  ATRAS  DA  GRADE
DIANTEIRA DO VEICULO DE MODO QUE
FIQUE  INPERCEPTÍVEL  E  DISCRETO
CUMPRINDO  A  FUNÇÃO  DE  VIATURA
DESCARACTERIZADA;  •CHICOTES,
MÓDULO DE ANIMAÇÃO

Veículos que receberão os equipamentos: 01  Toyota  Corolla  Xei  22/23  PLACA SAE
4D09

01  L200  Triton  Sport  GLS  22/23  PLACA
SAA 9J27

01 Citroen C-4 Lounge Shine 18/19 PLACA
QLD-2332

01 Honda Civic 20/20 PLACA RGS 4E29

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Contratação  de  empresa  especializada  na  aquisição,  instalação  e  suporte  para  04
(quatro)  Kits de sinalização velado em 04 (quatro) carros  descaracterizados, visando a
segurança  na  locomoção  do  Presidente  TRE-AL  mediante  a  instalação  desses
equipamentos e produtos modernos e atualizados tecnologicamente. 

Tipo de licitação: Dispensa de licitação, com base no art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

Orçamento estimado: A estimativa da despesa será conforme o levantamento de preço de
mercado efetuado pelo setor de Compras.

FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º,
INCISO XXIII, ALÍNEA ‘B’ DA LEI N. 14.133/2021)

O contrato de empresa especializada na aquisição, instalação e suporte para 04 (quatro)
Kits de sinalização velado, tem como finalidade proteger e agilizar o deslocamento do
Presidente e dos Agentes da Polícia Judiciária do TRE/AL.

Frisa-se que a contratação de empresa especializada em Kit de sinalização velado, visa
atender às necessidades do TRE-AL quanto a proteção das condições ideais de operação
dos veículos pertencentes à frota oficial.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA ‘C’)
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O TRE/AL não conta atualmente com a instalação de tais equipamentos em nenhum dos
veículos da frota oficial.

Em virtude disso, faz-se necessário a aquisição bem como a contratação de empresa
especializada para prestação do referido serviço, atendendo a necessidade de segurança
no descolamento do Presidente do TRE-AL bem como dos Agentes da Polícia Judiciária. 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, ALÍNEA ‘D’ DA LEI Nº 14.133/21)

Os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

Localização dos veículos

Os veículos se encontram no edifício-sede do TRE-AL localizado à Avenida Aristeu de
Andrade, 377 - Farol, Maceió-Alagoas.

Ressalta-se  que  os  veículos  são  conduzidos  por  servidores  do  TRE-AL e  motoristas
terceirizados e, enquanto nas dependências deste TRE-AL, permanecem recolhidos em
estacionamento fechado e privativo.

PRAZO DE GARANTIA

Os Kit  de  sinalização velado,  composto  de (4 Kits  viatura  descaracterizada com 4
anteparos com 4 leds verm/ 4 leds azuis, para cada anteparo que será fixado nos
vidros  dianteiros  e  traseiros  do carro. controlador  (comendo)  pg slin,  chicotes,
módulo  de  animação  dos  estrobos  e  sirene  descaracterizada,  mais 2  pares  de
estrobos para as grades dos veículos) deverão ter garantia contra defeito de fabricação
e instalação mínima de 01 (um) ano em virtude de defeito que inutilizem seu uso e cujo
defeito não tenha sido ocasionado por mau uso.

Constatado defeito que inutilize qualquer dos itens componentes do Kit de sinalização
velado dentro  do  prazo de 01 (um) ano, deverá o mesmo ser submetido à fornecedora
para que seja reparado ou substituído por outro do mesmo modelo.

A instalação do kit será de responsabilidade da empresa ganhadora.

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega do material deverá ocorrer em uma única parcela, no prazo de até 30 (trinta)
dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho pela empresa.

DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

O julgamento e a adjudicação do objeto deverão ser realizados através do critério de
menor preço global.

MODELO  DE  GESTÃO  DO  CONTRATO  (ART.  6º,  XXIII,  ALÍNEA "F"  DA LEI  Nº
14.133/21)
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ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes,  de acordo com as cláusulas
avençadas  e  as  normas  da  Lei  nº  14.133,  de  2021,  e  cada  parte  responderá  pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma
de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

A execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada  e  fiscalizada  pelo(s)  fiscal(is)  do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

O fiscal  do  contrato  anotará  em registro  próprio  todas as  ocorrências  relacionadas à
execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas
ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

O fiscal  do contrato informará a seus superiores,  em tempo hábil  para a adoção das
medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse
sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2).

O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas,  no  total  ou  em parte,  o  objeto  do  contrato  em que  se  verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados
(Lei nº 14.133/2021, art. 119).

O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros  em  razão  da  execução  do  contrato,  e  não  excluirá  nem  reduzirá  essa
responsabilidade  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo  contratante  (Lei  nº
14.133/2021, art. 120).

Somente  o  contratado  será  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121,
caput).

A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá
onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

O  órgão  ou  entidade  poderá  convocar  representante  da  empresa  para  adoção  de
providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da
empresa junto ao SICAF.
Serão  exigidos  a  Certidão  Negativa  de  Débito  (CND)  relativa  a  Créditos  Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam
regularizados no SICAF.

DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO

Após  a  realização  da  Nota  de  Empenho  pela  Contratante,  a  Contratada  deverá
confeccionar  boleto  para  pagamento,  momento  em  deverá  realizar  a  entrega  e  a
instalação dos 04 (quatro)  Kit de sinalização velado.

O  pagamento  será  efetuado,  mediante  entrega  da  Fatura/Nota  Fiscal,  devidamente
preenchida  e  correta  pela  Contratada  com  a  discriminação  dos  serviços/produtos
adquiridos e seus quantitativos relativos a prestação estabelecida em proposta, sendo
realizado  até  05  (cinco)  dias  úteis  após  recebimento  definitivo  da  contratante  e
confirmação  da  validade  de  todas  as  certidões  de  regularidade  fiscal  fazendária  e
trabalhista da contratada.

A  contratada  deverá  informar  os  dados  bancários  para  o  pagamento  (instituição
financeira,  com respectivo número de registro no Banco Central,  Agência e Número e
Modalidade da Conta).

Havendo  alguma  pendência  impeditiva  do  pagamento,  o  prazo  fluirá  a  partir  de  sua
regularização por parte da CONTRATADA.

DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO

O recebimento provisório se dá a partir  da entrega e instalação dos equipamentos na
Assessoria de Segurança Institucional do TRE/AL, mediante conferência de volumes e
aposição de carimbos na segunda via do documento de entrega.

O recebimento definitivo se dá em até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório,
após  a  verificação  de  sua  conformidade  com  as  condições  fixadas  neste  termo  de
referência, bem como ato de aceitação e atesto na respectiva nota fiscal.

Os serviços deverão ser aceitos mediante aceitação do responsável pela fiscalização do
contrato, após verificação da conformidade com as especificações e exigências definidas
no contrato.

O  recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da
Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do serviço, ou, em qualquer
época,  das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas e por  força das
disposições legais em vigor.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações  constantes  neste  Termo  de  Referência  e  na  proposta,  devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo  TRE-AL às  custas  da Contratada,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.

FORMA E  CRITÉRIOS  DE  SELEÇÃO  DO  FORNECEDOR  (ART.  6º,  INCISO  XXIII,
ALÍNEA "H", DA LEI Nº 14.133/2021)
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O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de
licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

Previamente  à  celebração  do  contrato,  a  Administração  verificará  o  eventual
descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de
sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

Cadastro  Nacional  de  Empresas  Inidôneas  e  Suspensas  -  CEIS,  mantido  pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário.

Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de  Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos  societários,  linhas  de
fornecimento similares, dentre outros.

O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de
contratação.

Caso  atendidas  as  condições  para  contratação,  a  habilitação  do  fornecedor  será
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF,
ou  encaminhar,  quando  solicitado  pela  Administração,  a  respectiva  documentação
atualizada.

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,  forem emitidos  somente  em nome da
matriz.

Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números
de  documentos  pertinentes  ao  CND  e  ao  CRF/FGTS,  quando  for  comprovada  a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
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Para  fins  de  contratação,  deverá  o  fornecedor  comprovar  os  seguintes  requisitos  de
habilitação:

Habilitações fiscal, social e trabalhista:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Prova  de regularidade fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante  apresentação  de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela  Procuradoria-Geral  da  Fazenda  Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos
tributários federais  e  à Dívida Ativa da União (DAU) por  elas administrados,  inclusive
aqueles  relativos à Seguridade Social,  nos termos da Portaria  Conjunta nº  1.751,  de
02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora-Geral  da
Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre  e  não  emprega  menor  de  16  anos,  salvo  menor,  a  partir  de  14  anos,  na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943.

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir  os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estará  dispensado  da  prova  de  inscrição  nos  cadastros  de  contribuintes  estadual  e
municipal.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal  ou Distrital  do domicílio ou sede do
fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais  ou  distritais
relacionados  ao  objeto,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de
certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de
outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços,  por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

Notificar  a  Contratada por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas neste Termo de Referência;

Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  Nota  Fiscal/Fatura  da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP
n. 5/2017.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  Termo  de  Referência  e  de  sua
proposta;
Quando  não  for  possível  a  verificação  da  regularidade  no  Sistema  de  Cadastro  de
Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual  ou
Distrital do domicílio ou sede do contratado;
4)  Certidão  de  Regularidade  do  FGTS  –  CRF;  e  5)  Certidão  Negativa  de  Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação;

Disponibilizar  à  contratante  todos  os  meios  de  contato  existentes,  como:  endereço
completo, pessoa de contato, e-mail, telefone;

Realizar a entrega dos 04 (quatro) Kits de sinalização velado, bem como a instalação nos
04  (quatro)  veículos  oficiais  pertencentes  à  frota  do  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto desta contratação.
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As  despesas  decorrentes  da  presente  contratação  correrão  à  conta  de  recursos
consignados no Orçamento Geral da União.
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ANEXOS

São anexos ao presente Termo de Referência:

Anexo  I:  Proposta  Comercial  da  Empresa  PG  SINALIZAÇÕES  LTDA CNPJ:
02.420.443/0001-67

Maceió, 02 de fevereiro de 2023.

Ivan Portela de Macedo. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

 
 

 

RISCO 1 - Custo elevado da solução 

Probabilidade ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 

1 Ausência de disponibilidade orçamentária. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários 

disponibilizado para cada unidade técnica. 
Unidade Demandante 

Id Ação de Contingência Responsável 

 
1 

Redimensionar a contratação ou buscar outras soluções junto 

ao mercado que atendam a necessidade da Administração 

com menor custo. 

Equipe de Planejamento 

da Contratação 

 

RISCO 2 - Inobservância das formalidades inerentes à contratação 

Probabilidade ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 

1 Atraso no processo de contratação. 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
1 

Formalização do processo de contratação com todos os 

elementos formais e legais que viabilizem sua contratação e 

controle através de preenchimento de checklist. 

Equipe de Planejamento 

da Contratação / 

SEIC 

Id Ação de Contingência Responsável 

 
1 

Sanar eventuais falhas processuais com a maior brevidade 

possível. 

Equipe de Planejamento 

da Contratação / 

SEIC 

Trata-se de contratação de empresa especializada na aquisição, instalação e 
suporte para 04 (quatro) Kits de sinalização velado, para 04 (quatro) veículos 
oficiais pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos 
termos do Termo de Referência presente no evento 1238700, atendendo às 
Resoluções 379, de 15 de Março de 2021, e 344, de 09 de setembro de 2020, 
do Conselho Nacional de Justiça. 

Objeto 

 

( X ) Planejamentoda Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

RISCO 3 - Subdimensionamento da Produtividade 

Probabilidade ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto ( x) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Id Dano 

1 Ineficiência da contratação 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
 

1 

Estabelecer a produtividade de referência seguindo-se pelas 

experiências e os parâmetros aferidos e resultantes de seus 

contratos anteriores, em face do tempo para publicação do 

aviso, buscando sempre a celeridade favorável à 

Administração Pública. 

Equipe de Planejamento 

da Contratação/SEIC 

Id Ação de Contingência Responsável 

 
 

1 

Promover a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de 

alteração dos valores contratuais previstosno § 1º do art. 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. IN 03/2022 do TRE/AL. 

 

Fiscal Técnico 

Gestor do Contrato 

Diretoria Geral 

 

Maceió, 08 de fevereiro de 2023. 

 
Assessoria de Segurança Institucional 

 
 
 
 

Ivan Portela de Macedo 
 

Roosevelt Gomes Quintino de Holanda 

Cavalcante 
 Assessoria de Segurança Institucional 
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