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ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 15/TRF4

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 15/2016, QUE ENTRE
SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DA 4ª REGIÃO E O
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COM A
FINALIDADE DE AUTORIZAR A CESSÃO DO DIREITO DE USO
DO SEI - SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES..
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0009470-06.2016.4.04.8000.

 

 

 

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, com sede na Rua Otávio
Francisco Caruso da Rocha, n.º 300, em Porto Alegre - RS, inscrito no CNPJ sob o n°
92.518.737/0001- 19, representado neste ato por seu Presidente, Desembargador Federal Luiz
Fernando Wowk Penteado, a seguir denominado TRF4, e o CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, com sede no Setor de Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 2,
Lote 3, Edifício Adail Belmonte, CEP 70070-600, Brasília/DF, neste ato representado por seu
Presidente, Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro de Barros, a seguir
denominado Cessionário, firmam o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, com
base no artigo 116 e parágrafos da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes às determinações
da legislação supra e suas posteriores alterações, bem como às seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 

1. Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica somente a
autorização de cessão do direito de uso do software Sistema Eletrônico de Informação - SEI,
criado pelo TRF4, para o Ministério Público brasileiro.

 

1.1. O Cessionário poderá ceder o direito de uso do SEI para aos órgãos do
Ministério Público brasileiro sem a necessidade da anuência formal do TRF4, observadas as
disposições de propriedade intelectual, conforme registro no INPI, bem como da Lei nº
8.666, de 1993, os aspectos relacionados à segurança da informação e demais dispositivos
que visem evitar o uso e a apropriação indevida do sistema por empresa contratada. A
transferência dos códigos-fonte não constitui cessão de propriedade intelectual, uma vez
que somente serão disponibilizados para viabilizar a utilização do SEI.

 

1.2. É vedada qualquer alteração, total ou parcial, que envolva modificação
dos códigos-fonte do SEI, exceto as que estão disponíveis na camada de parametrização do
software.
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1.3. As apresentações do SEI em eventos (seminários, convenções, palestras,
etc.) serão realizadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ou por representante por
ele indicado.

 

1.4. Não estão incluídos no presente equipamentos ou licenças de softwares
de terceiros eventualmente necessários para a utilização do SEI no Cessionário.

 

1.5. É vedada a utilização do nome SEI em softwares acessórios
desenvolvidos ou adquiridos pelo Cessionário que se utilizem dos webservices
disponibilizados no SEI;

 

1.6.  A cessão do direito de uso do SEI pelo Cessionário será realizada nos
termos da Resolução nº 56, de 14 de junho de 2011, do TRF4 ou por outras normas que a
venham substituir.

 

CLÁUSULA SEGUNDA

 

2. São atribuições e responsabilidades do TRF4:

 

a) disponibilizar ao Cessionário, o Sistema Eletrônico de Informações – SEI
na sua versão mais atualizada;

 

b) os códigos-fonte do programa somente serão disponibilizados após a
comprovação da capacidade técnica do sistema do Cessionário, com o seu pleno
funcionamento;

 

c) disponibilizar base de teste para o Cessionário, caso seja solicitada, pelo
período máximo de noventa dias, a contar da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica;

 

d) fornecer suporte técnico à implementação do programa. A consultoria
será prestada em Porto Alegre a partir de um cronograma previamente elaborado e
adequado à disponibilidade de agenda do TRF4 e do Cessionário;

 

e) comunicar ao Cessionário qualquer alteração no programa;

 

f) informar ao Cessionário as falhas detectadas no sistema e lhe ceder as
correções; e

 

g) prestar atendimento ao Cessionário em até 02 (dois) dias úteis, em caso
de indisponibilidade do uso do sistema, em até 04 (quatro) dias úteis, quando o sistema,
mesmo que disponível, esteja apresentando problemas, e em até 10 (dez) dias úteis para
chamados técnicos que não requeiram atendimento e/ou solução imediatos.
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2.1. Futuros aperfeiçoamentos e novas funcionalidades desenvolvidas pelo
TRF4 serão cedidos ao Cessionário nos mesmos termos da cessão do sistema.

 

CLÁUSULA TERCEIRA

 

3. São atribuições e responsabilidades do Cessionário:

 

a) zelar pelo uso adequado do programa comprometendo-se a utilizar os
dados que lhe forem disponibilizados somente nas atividades que, em virtude de lei, lhes
compete exercer, não podendo transferi-los a terceiros que não sejam os órgãos do
Ministério Público, a título oneroso ou gratuito, sob pena de extinção imediata deste
instrumento, bem como de responsabilização por danos porventura ocorridos;

 

b) apurar o fato, no caso de uso indevido do programa, com vistas a
eventual responsabilização administrativa e criminal;

 

c) manter o nome "SEI", podendo em seguida ser usada a indicação do
órgão;

 

d) fornecer os dados referentes à estrutura organizacional e aos usuários,
necessários para montar a base de teste a ser utilizada pelo Cessionário, caso seja solicitada;

 

e) integrar o SEI com os softwares que utiliza;

 

f) prestar suporte aos órgãos do Ministério Público que vierem a utilizar o
SEI;

 

g) indicar o nome do representante para atuar como gestor nas atividades
junto ao TRF4 decorrentes deste Acordo de Cooperação Técnica, bem como oficiar quando
de sua alteração;

 

h) encaminhar ao TRF4 as eventuais necessidades que envolvam novos
desenvolvimentos no sistema; e

 

i) encaminhar ao TRF4 órgãos não integrantes dos órgãos do Ministério
Público interessados em conhecer ou utilizar o SEI, responsável por demonstrar o sistema.

 

3.1. Ao promover a divulgação do sistema, sempre deverá ser utilizado o
logotipo do SEI, quando couber, e a expressão "criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região", inclusive no ato normativo que instituir o SEI, bem como
nas notícias veiculadas pelo Cessionário.

 

Acordo de Cooperação Técnica 15 (3317512)         SEI 0009470-06.2016.4.04.8000 / pg. 3



CLÁUSULA QUARTA

 

4. O descumprimento das obrigações previstas no presente instrumento
será comunicado pela parte prejudicada à outra mediante notificação por escrito, a fim de
que seja providenciada a sua regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 

CLÁUSULA QUINTA

 

5. Os servidores indicados pelos partícipes para atuar como gestor na
execução de atividades decorrentes deste Acordo manterão os vínculos jurídicos
exclusivamente com as respectivas entidades de origem.

 

CLÁUSULA SEXTA

 

6. O presente Acordo não implica transferência de recursos financeiros,
determinando-se que os ônus decorrentes de ações específicas, desenvolvidas em razão do
instrumento, são de responsabilidade dos respectivos partícipes.

 

CLÁUSULA SÉTIMA

 

7. O presente Acordo terá vigência de 60 (sessenta) meses e entrará em vigor
na data da sua assinatura.

 

7.1. Não sendo caso de rescisão e não havendo prorrogação ou lavratura de
novo Termo de Acordo de Cooperação Técnica, remanescem o direito de uso do SEI pelo
Cessionário bem como as obrigações previstas nas Cláusulas Primeira e Terceira, letras a, b,
c, e, f e i.

 

CLÁUSULA OITAVA

 

8. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer
tempo, implicando na cessação do direito de uso do sistema:

 

8.1. por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação
formal, com aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias; e

 

8.2. na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovado, impeditivo da execução do objeto.

 

CLÁUSULA NONA

 

9. De conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº
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8.666, de 1993, este instrumento será publicado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª
Região, na forma de extrato, a ser providenciado pelo TRF4.

 

CLÁUSULA DÉCIMA

 

10. Os casos omissos relativos ao desenvolvimento deste Acordo serão
submetidos à apreciação das partes para solução em comum.

 

10.1 O disposto neste Acordo somente poderá ser alterado ou emendado
pelas partes por intermédio de termos aditivos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

 

11. Caberá ao TRF4, fiscalizar a fiel observância das disposições deste
Acordo, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Cessionário, dentro das respectivas áreas
de competência.

 

a) Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do
objeto do presente Acordo, o TRF4 designa para Gestora a Bacharel Patrícia Valentina
Ribeiro Santanna Garcia, cuja atuação se dará no interesse exclusivo da Administração. O
Gestor poderá ser contatado diretamente pelo telefone (51) 3213-3404 e e-mail:
pvr@trf4.jus.br.

 

b)  Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do
objeto do presente Acordo, o Cessionário designa para gestores os titulares dos cargos de
Chefe de Gabinete da Presidência, Sr. Flávio Oliveira Barboza, que poderá ser contatado
diretamente pelo telefone (61) 3366-9928 e e-mail: flaviobarboza@cnmp.mp.br, e de
Secretária Processual do CNMP, Sra Daniela Nunes Faria Teixeira, que poderá ser contatada
diretamente pelo telefone (61) 3366-9170 e e-mail: daniela@cnmp.mp.br, cujas atribuições
poderão ser exercidas, em seus afastamentos legais ou impedimentos eventuais, pelos
respectivos substitutos formalmente designados.

 

11.1. A gestão, o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta Cláusula
serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem em hipótese alguma
as responsabilidades do Cessionário, inclusive perante terceiros.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

 12. Integram o presente Acordo, como anexo, o Termo de Adesão ao Acordo
de Cooperação Técnica celebrado entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o
Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

13. Fica eleita a Justiça Federal - Foro da Seção Judiciária de Porto Alegre,
para dirimir questões oriundas deste instrumento.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento,
em meio eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, por meio do
Sistema Eletrônico de Informações – SEI, do TRF4.

 

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando Wowk Penteado,
Presidente, em 08/11/2016, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Janot Monteiro de Barros,
Usuário Externo, em 08/11/2016, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador
3317512 e o código CRC E3019CB3.

                                                                                                                             

                                                                                                                               

ANEXO

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, com sede no Setor de
Administração Federal Sul (SAFS), Quadra 2, Lote 3, Edifício Adail Belmonte, CEP 70070600,
Brasília/DF, neste ato representado por seu Presidente, Procurador-Geral da República
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a seguir denominado CNMP, e o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE XXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado
pelo Procurador-Geral de Justiça XXXXXXXXXXXXXX, a seguir denominado Cessionário,
firmam o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, com base no artigo 116 e
parágrafos da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes às determinações da legislação supra e
suas posteriores alterações, bem como às seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA

 

1. Constitui objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica somente a
cessão do direito de uso do software SEI - Sistema Eletrônico de Informação, para o trâmite
virtual dos processos administrativos no  Cessionário, autorizada pelo ACT Nº 15/2016
celebrado com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, criador do sistema.

 

1.1. É vedada a transmissão parcial ou total do SEI a outra pessoa física ou
jurídica, observadas as disposições de propriedade intelectual, conforme registro no INPI,
bem como da Lei nº 8.666, de 1993, o parágrafo primeiro deste Acordo, os aspectos
relacionados à segurança da informação e demais dispositivos que visem evitar o uso e a
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apropriação indevida do sistema por empresa contratada.

 

1.2. É vedada qualquer alteração, total ou parcial, que envolva modificação
dos códigos-fonte do SEI, exceto as que estão disponíveis na camada de parametrização do
software.

 

1.3. As apresentações do SEI em eventos (seminários, convenções, palestras,
etc.) serão realizadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ou representante por este
indicado.

 

1.4. Não estão incluídos no presente Acordo de Cooperação Técnica
equipamentos ou licenças de softwares de terceiros eventualmente necessários para a
utilização do SEI no Cessionário.

 

1.5. É vedada a utilização do nome SEI em softwares acessórios
desenvolvidos ou adquiridos pelo Cessionário que se utilizem
dos webservices disponibilizados no SEI.

 

CLÁUSULA SEGUNDA

 

2. São atribuições e responsabilidades do CNMP:

 

a) disponibilizar ao Cessionário, o Sistema Eletrônico de Informações – SEI,
na sua versão mais atualizada;

 

b) A transferência dos códigos-fonte não constitui cessão de propriedade
intelectual, uma vez que somente serão disponibilizados para viabilizar a utilização do SEI.

 

b.1) os códigos-fonte do programa somente serão disponibilizados após a
comprovação da capacidade técnica do sistema do Cessionário, com o seu pleno
funcionamento;

 

c) disponibilizar, caso seja solicitado, base de teste do TRF4 para
o Cessionário pelo período máximo de noventa dias, de acordo com o cronograma de
implantação a ser elaborado e aprovado pelo TRF4 e pelo cessionário;

 

d) fornecer suporte técnico à implementação do programa;

 

e) comunicar ao Cessionário qualquer alteração no programa;

 

f) informar ao Cessionário as falhas detectadas no sistema e ceder-lhe as
correções;
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2.1. Futuros aperfeiçoamentos e novas funcionalidades desenvolvidas pelo
TRF4 podem ser cedidos ao Cessionário nos mesmos termos da cessão do direito de uso do
sistema.

 

CLÁUSULA TERCEIRA

 

3. São atribuições e responsabilidades do Cessionário:

 

a) zelar pelo uso adequado do programa comprometendo-se a utilizar os
dados que lhe forem disponibilizados somente nas atividades que, em virtude de lei, lhes
compete exercer, não podendo transferi-los a terceiros, a título oneroso ou gratuito, sob
pena de extinção imediata deste instrumento, bem como de responsabilização por danos
porventura ocorridos;

 

b) apurar o fato, no caso de uso indevido do programa, com vistas à
eventual responsabilização administrativa e criminal;

 

c) manter o nome "SEI", podendo em seguida ser usada a indicação do
órgão;

 

d) fornecer os dados referentes à estrutura organizacional e aos usuários,
necessários para montar a base de teste a ser utilizada pelo Cessionário, caso seja solicitada;

 

e) integrar o SEI com os softwares que utiliza;

 

f) prestar suporte as suas unidades que utilizam o SEI;

 

g) indicar o Setor para atuar como gestor nas atividades junto ao CNMP
decorrentes deste Acordo de Cooperação Técnica, bem como oficiar quando de sua
alteração;

 

h) encaminhar ao CNMP as eventuais necessidades que envolvam novos
desenvolvimentos no SEI, as quais serão encaminhadas ao Tribunal Regional Federal da 4ª
Regiãopara;

 

i) encaminhar ao TRF4 órgãos interessados em conhecer ou utilizar o SEI,
responsável por demonstrar o sistema;

 

j) implantar o SEI oficialmente em suas atividades administrativas no prazo
determinado no cronograma de implantação a ser elaborado e aprovado pelo CNMP;
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k) ao promover a divulgação do sistema, sempre deverá ser utilizado o
logotipo do SEI, quando couber, e a expressão "criado e cedido gratuitamente pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região", inclusive no ato normativo que institui o SEI, bem como nas
notícias veiculadas pelo Cessionário.

 

CLÁUSULA QUARTA

 

4. O descumprimento das obrigações previstas no presente instrumento
será comunicado pela parte prejudicada à outra mediante notificação por escrito, a fim de
que seja providenciada a sua regularização no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

 

CLÁUSULA QUINTA

 

5. Os servidores indicados pelos partícipes para atuar como gestores na
execução de atividades decorrentes deste Acordo de Cooperação manterão os vínculos
jurídicos exclusivamente com as respectivas entidades de origem.

 

CLÁUSULA SEXTA

 

6. O presente Acordo não implica transferência de recursos financeiros,
determinando-se que os ônus decorrentes de ações específicas, desenvolvidas em razão do
instrumento, são de responsabilidade dos respectivos partícipes.

 

CLÁUSULA SÉTIMA

 

7.  O presente Acordo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses e
entrará em vigor na data da sua assinatura, admitida a sua prorrogação nos termos da Lei
n.º 8.666/93.

 

7.1. Não sendo caso de rescisão e não havendo prorrogação ou lavratura de
novo Termo de Acordo de Cooperação Técnica, remanesce o direito de uso do SEI pelo
Cessionário, bem como as obrigações previstas nas Cláusulas Primeira e Terceira, letras a, b,
c, e, f, i e k.

 

CLÁUSULA OITAVA

 

8. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo:

 

8.1. Por interesse de qualquer uma das partes e mediante comunicação
formal, com aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias;

 

8.2. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
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comprovado, impeditivo da execução do objeto.

 

8.3. A rescisão do presente termo implica no fim da cessão do direito de uso
do sistema SEI;

 

8.4. A não observância do disposto na Cláusula Terceira, letra "j", implica na
rescisão automática do presente Acordo de Cooperação Técnica, com a devida e formal
devolução dos códigos-fonte.

 

CLÁUSULA NONA

 

9. De conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº
8.666, de 1993, este instrumento será publicado pelo CNMP, na forma de extrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA

 

10. Os casos omissos relativos ao desenvolvimento deste Acordo de
Cooperação serão submetidos à apreciação das partes para solução em comum.

 

10.1 O disposto neste Acordo de Cooperação Técnica somente poderá ser
alterado ou emendado pelas partes por intermédio de termos aditivos.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

 

11. Caberá ao TRF4, fiscalizar a fiel observância das disposições deste Acordo
de Cooperação Técnica, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Cessionário, dentro das
respectivas áreas de competência.

 

a) Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do
objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica, o CNMP designa para
Gestor XXXXXXXXXXXXX, cuja atuação se dará no interesse exclusivo da Administração. O
Gestor poderá ser contatado diretamente no endereço XXXXXXXXXXXXXXXXX, pelo
telefone (XX) XXXXXXXXX e e-mail: XXXXXXXXXXXX

b) Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do
objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica, o CESSIONÁRIO designa para
Gestor XXXXXXXXXXXXX, cuja atuação se dará no interesse exclusivo da Administração. O
Gestor poderá ser contatado diretamente no endereço XXXXXXXXXXXXXXXXX, pelo
telefone (XX) XXXXXXXXX e e-mail: XXXXXXXXXXXX

 

11.1. A gestão, acompanhamento e fiscalização de que trata esta Cláusula
serão exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem em hipótese alguma
as responsabilidades do Cessionário, inclusive perante terceiros.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

 

12. Fica eleita a Justiça Federal - Foro da Seção Judiciária de Brasília, para
dirimir questões oriundas deste instrumento.

 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente
instrumento, constante no Processo Administrativo em epígrafe.

 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

0009470-06.2016.4.04.8000 3317512v18
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 43/2016

Processo no- 0022840-79.2016.4.03.8000. Objeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de link dedicado exclusivo redun-
dante de acesso a Internet, com fornecimento de equipamentos, in-
terligando a Justiça Federal da 3ª Região à Rede Mundial de com-
putadores. Obtenção do edital: a partir de 11/11/2016, às 16h00, nos
endereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br e www.trf3.jus.br (Pá-
gina de Licitações/Licitações TRF3R/Pregão Eletrônico) ou na Di-
visão de Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842
- Torre Norte - 11º andar - Cerqueira César - São Paulo - SP - CEP
01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1074/2/3,
das 11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 28/11/2016, às
11h30, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das
propostas: 28/11/2016, às 11h30.

São Paulo-SP, 9 de novembro de 2016.
GIOVANI RINALDI

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 15/2016.
CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª RE-
GIÃO e CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
OBJETO: Cessão do direito de uso do software Sistema Eletrônico de
Informação - SEI, criado pelo TRF4. BASE LEGAL: art. 116 e
parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 08/11/2016 a 08/11/2021.
P.A. 0009470-06.2016. ASSINATURA: Des. Federal Luiz Fernando
Wowk Penteado, em 08/11/2016.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: P.A.: 0010270-34.2016.4.04.8000. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: Quimisa S.A. OBJETO: Aquisição de líqui-
do anticongelante industrial Dowther SR-1, Heat Transfer Fluid Dyed,
Ethylene glycol. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV da Lei
8.666/93. VALOR TOTAL: R$ 8.415,55. RECONHECIMENTO: Már-
cio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo e RATIFICAÇÃO:
Eduardo Pedone de Oliveira, Diretor Geral. DATA: 09.11.2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n.º 0007691-90.2016.6.24.8000. 9º Termo Aditivo ao Con-
trato TRE/AC n.º 11/2012. Contratante: TRE/Acre. Contratada: PRO-
TEGE S/A. - PROTEÇÃO E TRANSPORTE DE VALORES (CNPJ
43.035.146/0001-85). Objeto: Prorrogar, com fundamento no art. 57,
II, da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 1º
de janeiro de 2017, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula
Terceira do instrumento original. Data de assinatura: 09/11/2016. Sig-
natários: Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do
TRE/Acre, e Cristian Rodrigues de Lima Soares, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 82/2016 - UASG 070011

Nº Processo: 5143-07.2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de material de consumo lâmpadas, luminárias e arandelas, conforme
especificações descritas nos Anexos I e I-A do Edital. Total de Itens
Licitados: 00003. Edital: 10/11/2016 de 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377 Farol - MACEIO - AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070011-05-82-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 10/11/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/11/2016 às
14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em

Substituição

(SIDEC - 09/11/2016) 070011-00001-2016NE000100

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS

CORREGEDORIA
D I R E TO R I A - G E R A L

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
O R Ç A M E N TO

COORDENADORIA DE MATERIAL

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 28/2016. Processo nº 17301/2016-PAD
contratada: LAJA LTDA - ME, CNPJ 05.887.870/0001-48. Objeto:
item 14 - longarina de espera de 3 lugares, (100 unidades), valor
unitário R$289,00 e item 16 - poltrona fixa com braços, (100 uni-
dades), valor R$229,90. Validade do Registro: de 10/11/2016 a
0 9 / 11 / 2 0 1 7 .

Ata de Registro de Preço nº 29/2016. Processo nº 17301/2016-PAD
contratada: MARCENARIA UATUMÃ IND. E COM. DE MÓVEIS
LTDA, CNPJ 03.099.582/0001-01. Objeto: item 15 - sofá de espera
de 2 lugares, (100 unidades), valor unitário R$731,90. Validade do
Registro: de 10/11/2016 a 09/11/2017.

Ata de Registro de Preço nº 30/2016. Processo nº 17301/2016-PAD
contratada: ML COMÉRCIO DE MÓVEIS E INSUMOS AGRÍCO-
LAS LTDA, CNPJ 08.208.008/0001-50. Objeto: item 17 - mesa de
escritório, (100 unidades), valor unitário R$307,82. Validade do Re-
gistro: de 10/11/2016 a 09/11/2017.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 59/2016 - UASG 070013

Nº Processo: 12.499/2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de
locação de toldos para montagem/instalação no Centro de Apoio
Técnico (CAT) do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, junto a
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte. Total de Itens Li-
citados: 00001. Edital: 10/11/2016 de 08h00 às 17h59. Endereço: 1.
Avenida do Cab, N.º 150 Paralela - SALVADOR - BA ou www.com-
prasgovernamentais.gov.br/edital/070013-05-59-2016. Entrega das
Propostas: a partir de 10/11/2016 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 25/11/2016 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital está disponível
no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-
ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone
(71)3373-7318.

MILENA AUSTREGESILO HEREDA
Pregoeira

(SIDEC - 09/11/2016) 070013-00001-2016NE000021

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
D I R E TO R I A - G E R A L

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade. Objeto: contratação de empresa para prestação de
serviço de banco de preços, usado como ferramenta de pesquisas e
comparação de preços praticados pela administração pública. Con-
tratada: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LT-
DA, CNPJ: 07.797.967/0001-95. Fundamento: art. 25, caput, da Lei
n.º 8.666/93 e Processo PAD nº 21.798/2016. Ratificado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 7/11/2016.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2016

Processo nº 8.236/2016. Objeto: aquisição de material permanente, a
fim de proporcionar condições ao atendimento dos servidores do
TRE-CE e seus dependentes nas dependências da Seção de Assis-
tência Médica e Odontológica nos casos de urgência e emergência. O
objeto foi adjudicado à empresa: PPS PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA - EPP, CNPJ: 21.262.327/0001-01: item 4: R$ 6.000,00; item
5: R$ 74,50; item 6: R$ 65,00; item 8: R$ 50,00 e item 9: R$ 500,00;
item 10: R$ 220,00; item 11: 200,00 e item 12: R$ 375,00. Os itens
1, 2, 3, 7, 13, 14 e 15 foram cancelados na aceitação. Homologado
por: Hugo Pereira Filho, Diretor - Geral do TRE/CE. Data:
4 / 11 / 2 0 1 6 .

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2016

Processo nº 15.423/2016. Objeto: registro de preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para contratação de empresa para eventual confecção
de banners. O objeto foi adjudicado à empresa: MVB COMUNI-
CAÇÃO, MARKETING E IMPRESSO PUBLICITÁRIO LTDA,
CNPJ: 13.006.237/0001-21: item1: Valor: R$ 27,99. Homologado
por: Hugo Pereira Filho, Diretor - Geral do TRE/CE. Data:
0 7 / 11 / 2 0 1 6 .

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
O R Ç A M E N TO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de ser-
viços de manutenção corretiva em centrais de alarme em imóveis da
região central do Estado. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do
Espírito Santo. Contratada: RAPHAEL DE ALMEIDA LIMA - ME -
CNPJ: 15.795.692/0001-89. Resumo do Objeto: Prorrogação da vi-

gência contratual, alteração da relação dos imóveis objeto do contrato,
e o acréscimo de um posto de manutenção. Novo Prazo de Vigência:
de 03/11/2016 a 02/11/2017. Fundamentação Legal: Arts. 57, II, 58, I,
e 65, I, b e §1º da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura: 27/10/2016.
Processo: 19.367/2016.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
D I R E TO R I A - G E R A L

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO: PAD 1886/2016
REQUERENTE: Diretor Geral do TRE/GO
REQUERIDO: VINÍCIUS E LOUISE SERVIÇOS E EVENTOS LT-
DA - ME.

O Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
FAZ SABER que por este NOTIFICA a empresa VINÍCIUS

E LOUISE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ
12.110.956/0001-25, estabelecida em lugar incerto e não sabido, para
todos os termos do Processo Administrativo Digital acima especi-
ficado, que se processa perante este Tribunal, com o objetivo de
instauração de processo tendente à aplicação de penalidade admi-
nistrativa, nos termos do Art. 44 da Lei nº 9784/99, com o seguinte
objetivo: APRESENTAR DEFESA PRÉVIA referente ao descum-
primento, em tese do Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2015, no
prazo de 10 (dez) dias.

Goiânia, 9 de novembro de 2016.
RODRIGO LEANDRO DA SILVA

Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 52/2016 - UASG 070002

Nº Processo: 9378-05-2016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação
dos serviços de COFFEE BREAKS e COQUETEL, A SEREM SER-
VIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DO TRE/AC, em con-
formidade com as especificações constantes do termo de referência
(Anexo I do edital). Total de Itens Licitados: 00003. Edital:
10/11/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00. Endereço: Av.
Antônio da Rocha Viana, 1389 Bosque - RIO BRANCO - AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070002-05-52-2016. En-
trega das Propostas: a partir de 10/11/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/11/2016 às
15h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ALTAMIRO LIMA DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIDEC - 09/11/2016) 070002-00001-2016NE000053

D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE ACORDO

Processo nº 0000970-25.2016.6.24.8000. Partícipes: TRIBUNAL RE-
GIONAL ELEITORAL DO ACRE (CNPJ - 05.910.642/0001-41) e
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE (CNPJ - 04.071.106/0001-
37). Objeto: Formalizar parceria entre as instituições CELEBRAN-
TES para a realização das atividades de mesário voluntário, apoio
logístico às eleições, conscientização política e projetos correlatos, no
âmbito da Justiça Eleitoral. Fundamento legal: Lei nº 8.666/93. Vi-
gência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de sua publicação. Data
de assinatura: 31/10/2016. Assinam: Des. Roberto Barros dos Santos,
Presidente do TRE-AC, Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira,
Diretor da EJE do TRE-AC, Minoru Martins Kinpara, Reitor da
UFAC, Deborah Karen Cavalcante Costa, Secretária da EJE-AC.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0004109-82.2016.6.24.8000. Contrato TRE/AC n.º
27/2016. Contratante: TRE/Acre. Contratada: MIL SERVICE LTDA.
- ME, inscrita no CNPJ sob o n.° 13.637.847/0001-23. Objeto: Pres-
tação dos serviços de apoio administrativo de recepcionista, por meio
de 06 (seis) postos de trabalho. Valor: R$ 156.511,44 (cento e cin-
quenta e seis mil, quinhentos e onze reais e quarenta e quatro cen-
tavos. Vigência: 12 meses, a contar de 01/12/2016, com término em
01/12/2017. Fundamento Legal: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93.
Data de Assinatura: 08/11/2016. Assinam: Carlos Venícius Ferreira
Ribeiro, Diretor-Geral do TRE-ACRE, e Alana Queiroz dos Santos,
representante da Contratada.
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