JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

PROCESSO PAD Nº 7647/2021 TRE-AM

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, sediado na Avenida André Araújo, nº 200, Bairro
Aleixo, Manaus-AM, e este Pregoeiro, designado pela Portaria TRE/AM nº484, de 10/09/2021,
tornam público que, na forma da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, da Lei nº 10.520 de 17.07.2002, da Lei
Complementar nº 123 de 14.12.2006, do Decreto n. 3.555 de 08.08.2000, do Decreto n. 10.024 de
20.09.2019, e da Portaria TRE/AM n. 438 de 02.06.2016, realizarão LICITAÇÃO na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO, mediante as condições estabelecidas neste Edital e
seus anexos.

No dia, hora e sítio eletrônico abaixo indicados far-se-á a abertura do certame por meio do Sistema
Eletrônico COMPRASGOVERNAMENTAIS:

DATA:11/05/2022
HORA DE BRASÍLIA: 11 horas.
SÍTIO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

Não havendo expediente ou sobrevindo quaisquer fatos impeditivos da realização do certame na
data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação
expressa do Pregoeiro aos participantes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

1 – DO OBJETO

1.1.

Este pregão tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviço psicológico, com jornada de 20h semanais, para atendimento aos servidores e aos
magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, pelo prazo de 12 (doze) meses,
observadas as condições e especificações constantes do Termo de Referência nº 1/2022-EPC
– Portaria TRE-AM nº 576/2021 (Anexo I deste Edital).

1.2.

Havendo divergência entre as especificações do objeto descritas no CATSER e as constantes
do Termo de Referência, prevalecerão as últimas.
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2 – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1.

A despesa com a execução anual do objeto desta licitação é estimada em R$ 76.650,36
(setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), conforme média
da pesquisa de preços (Anexo IV do Edital).

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.

3.2.

Destina-se o presente certame à participação exclusiva de microempresas (ME’s) ou
empresas de pequeno porte (EPP’s) que estiverem previamente registrados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no sistema eletrônico provido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério da Economia – ME,
domiciliado no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.1.1.

O referido sistema é acessado mediante uso de chave de identificação e senha
pessoal, obtidas junto à SLTI, onde os interessados poderão, inclusive, obter
informações a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber
as instruções detalhadas para sua utilização.

3.1.2.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação realizada diretamente ou por intermédio de seu
representante, não remanescendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AM nenhuma
responsabilidade por seu uso indevido, ainda que por terceiros.

Não poderão participar deste Pregão:

I)

Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, durante o prazo da sanção aplicada;

II)

Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida sua reabilitação;

III)

Empresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção
aplicada;

IV)

Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no
art. 72, § 8º, V, da Lei n. 9.605/98;
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V)

Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei
n. 8.429/92;

VI)

Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei n.
8.666/93;

VII)

Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

VIII)

Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o
objeto deste Pregão;

IX)

Empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão ou
incorporação (a certidão negativa que comprove essa condição deve ser enviada
juntamente com a proposta do licitante);

X)

Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum; e

XI)

Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

3.2.1.

Entende-se por “participação indireta”, a que alude o art. 9º da Lei n. 8.666/93, a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu
conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no
processo licitatório.

4 – DA PROPOSTA

4.1.

A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á a fase de
recebimento das propostas e dos documentos de habilitação.

4.2.

A licitante deverá consignar, de forma expressa no sistema eletrônico, o preço anual da
proposta, expressos em algarismos arábicos, na moeda Real, considerando apenas até a casa
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dos centavos, compreendendo todos os seus custos diretos e indiretos, especialmente o
frete, os tributos e os encargos sociais incidentes.

4.3.

No campo “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, deverão ser prestadas todas as
informações necessárias ao perfeito detalhamento do objeto.

4.4.

Serão desclassificadas as propostas que comprovadamente cotarem objeto diverso do
exigido neste certame, que cotarem quantitativo inferior ao estimado ou que desatendam
exigências deste Edital.

4.5.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital, como os requisitos da contratação dispostos no item “3” do Termo de
Referência.

4.6.

A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.

4.7.

A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar,
em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do Art. 3º da LC n. 123/2006, para
fazer jus aos benefícios previstos nessa Lei.

4.8.

A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
a licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

4.9.

As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

4.9.1

Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

4.9.2

Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

4.9.3

O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a
avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia.
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4.9.3.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat,
mensagens às licitantes informando a data e o horário previstos para o
início da oferta de lances.

4.10

As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

4.10.1

4.11.

Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade da proposta, e caso persista o interesse do TRE/AM, este poderá
solicitar prorrogação geral da validade acima referida por, no mínimo, igual prazo.

A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste Edital e
seus anexos.

5 – DA SESSÃO PÚBLICA

5.1.

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

5.2.

Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.3.

Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria
desconexão ou por inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

5.4.

Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.

5.5.

No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorridas 24
(vinte e quatro) horas após comunicação expressa aos participantes no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br.
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6 – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 .

O sistema eletrônico de pregão do Órgão licitante procederá a classificação das propostas
registradas pelas licitantes, bem como sua ordenação, desclassificando, automaticamente,
aquelas que apresentarem valor superior ao máximo previsto neste edital.

6.2.

Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
6.2.1.

O Sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
7.1.

Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário
e do valor consignados no registro de cada lance.

7.2.

A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
sistema.

7.3.

Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da licitante.

7.4.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for registrado primeiro
(art. 30, § 4º do Decreto n. 10.024/2019).
7.4.1. Nos casos em que não houver lances na fase competitiva, aplicados os critérios de
desempates, caso persista o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas (art. 37, parágrafo único, Decreto
n. 10.024/2019).

7.5.

Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.

7.6.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, o lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
7.6.1.

7.7

Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

Neste Pregão o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no inciso II
art. 31 do Decreto n. 10.024/2019.
7.7.1.

A etapa de lances na sessão pública durará 15 (quinze) minutos, e após isso, o
sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o
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período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de
lances será automaticamente encerrada.
7.7.2

Encerrado a etapa prevista no item 7.7.1, o sistema abrirá a oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10%
(dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5
(cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.7.3

Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item
7.7.2, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até
o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

7.7.4

Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, o sistema ordenará os
lances em ordem crescente de vantajosidade.

7.7.5

Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.7.2 e 7.7.3,
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de
03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em
até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo,
observado, após esta etapa, o disposto no item 7.7.4.

7.7.6

Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que
atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de
apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no item 7.7.5.

8 – DO JULGAMENTO

8.1.

A licitação será julgada pelo critério de menor preço, na forma prevista no art. 47, da Lei n.
8.666/93.

9 – DA NEGOCIAÇÃO

9.1.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

9.2.

A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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10 – DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA

10.1.

O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade
do preço ofertado em relação à média da pesquisa de preços, bem como sua adequação às
especificações contidas no Termo de Referência.

10.1.1.

O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de
outras unidades do TRE-AM, a fim de subsidiar sua decisão.

10.2.

Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço proposto,
aquele que estiver acima do preço médio de mercado constante da pesquisa de preços,
devidamente atualizado até a data da abertura da sessão pública, utilizando-se, para o
cálculo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, publicado na ocasião.

10.3.

Não se admitirá qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital nem tampouco
proposta que apresente valores irrisórios, simbólicos ou de valor zero, incompatíveis com os
preços do mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie parcela ou a totalidade da remuneração.

11 – DA HABILITAÇÃO

11.1.

A habilitação da licitante será verificada por meio de sua regularidade no SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, e da documentação complementar, especificada neste
Edital.

11.2.

Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a
proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados
para a abertura da sessão pública

11.3.

A regularidade a que se refere o item anterior restringir-se-á à Receita Federal, à
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e à
Justiça Trabalhista.

11.4.

Na hipótese de licitante não cadastrado no SICAF ou de ser verificado o vencimento do prazo
de validade de qualquer documentação exigida para cadastramento, será assegurado à
licitante o direito de encaminhar os seguintes documentos, atualizados e regularizados:

a)

prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
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b)

prova de regularidade com a Receita Federal – SRF e PGFN; e

c)

prova de inexistência de débitos inadimplidos junto à Justiça do Trabalho.

11.4.1.

11.5.

A verificação, no SICAF, da existência de restrição relativa à regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte não impede a sua habilitação.

Será verificado eventual descumprimento das vedações elencadas no item 3 – Das condições
para Participação, mediante consulta ao:

a)

Sicaf, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual
participação indireta que ofenda ao Art. 9º, III, da Lei n. 8.666/93;

b)

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultar_requerido.php; e

c)

Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

11.6.

A licitante deverá encaminhar, junto com a proposta, arquivo eletrônico contendo
declaração de que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRE-AM (Artigo
3º da Resolução n. 7/2005, do Conselho Nacional de Justiça); ou que estejam impedidos nos
termos do Art. 4º da Resolução CNJ n. 156/2012.

11.7.

Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

11.8.

Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital
e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
deverão, mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada
ao último lance.

11.9.

Sob pena de inabilitação, todos os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ. Se a licitante for a matriz, todos os
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documentos deverão estar em nome da matriz; se a licitante for a filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.10. Em conformidade com a Lei Complementar n. 123/2006, a comprovação de regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de
formalização do ajuste.

11.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, consoante o item
11.4.1, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério do TRE/AM, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

11.10.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 11.10.1, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81
da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do
contrato ou retirada da nota de empenho, ou revogar a licitação.

11.11. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões,
para verificar as condições de habilitação das licitantes, constituindo meio legal de prova as
informações obtidas dessa forma.

11.12. O documento que não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor, não será
habilitante, quando o intervalo entre sua data de expedição ou revalidação e a data da
abertura da sessão pública for superior a 180 (cento e oitenta) dias.

11.12.1. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha validade indeterminada.

12 – DA DECLARAÇAO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1.

A adjudicação do objeto deste pregão será feita à empresa que, tendo atendido a todas as
condições e exigências deste Edital e seus anexos, apresentar o menor preço.

12.2.

O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o reenvio de sua proposta de preços,
devidamente adequada ao último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas após a
solicitação. O encaminhamento será pelo sistema COMPRASGOVERNAMENTAIS.
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12.2.1.

Na ocasião do reenvio da proposta de preços adequada ao último lance, a licitante
indicará o nome do responsável pela nota de empenho e sua qualificação, bem
como os dados bancários necessários à emissão da nota de empenho (banco, conta
corrente e demais códigos).

12.3.

Se a proposta não for aceitável, ou, ainda, se a licitante não atender as exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda este Edital.

12.4

Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a
contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o
total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta
vencedora, precedida de posterior habilitação

13 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1.

Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido pelo Pregoeiro
na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção
de recurso.

13.1.1.

A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.

13.2.

A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão, implicará decadência e preclusão desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar o
objeto à licitante vencedora.

13.3.

O Pregoeiro examinará a intenção do recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema. Não será admitida a intenção de recurso de caráter
meramente protelatória, fundada apenas na insatisfação da licitante.

13.4.

No julgamento da habilitação e das propostas, é facultado ao Pregoeiro sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
fazendo-o mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes eficácia e validade para fins de habilitação e classificação.
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13.5.

Admitido o recurso, e mantida a decisão do Pregoeiro, será o feito apreciado pela Autoridade
competente. O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

13.6.

Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidente do TRE-AM poderá homologar o procedimento de licitação e determinar a
adjudicação do objeto à licitante vencedora.

14 – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

14.1.

Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinatura do contrato, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.1.1.

Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos deste Edital.

14.2.

O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo TRE/AM.

14.3.

Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á, por meio do Sicaf e de outros meios, se
a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

14.4.

Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos,
poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação
da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de
classificação.

15 – DAS OBRIGAÇÕES DO TRE/AM

15. 1

Item “5.17.” do Termo de Referência.

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

16.1.

Item “5.18.” do Termo de Referência.
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17 – DAS PENALIDADES

17.1.

Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

17.2.

No caso de inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á, garantida a
prévia defesa e o regular processo administrativo, às seguintes sanções, segundo a gravidade
da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
quais serão aplicadas pela autoridade competente:

I)

Multa de mora de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, do
preço mensal do Contrato, nos casos de:
a) Atraso no início da execução do serviço;

b) Atraso na indicação do preposto.

II)

Multa por inexecução parcial, que poderá ser aplicada proporcionalmente à
gravidade da inexecução, conforme Anexo IV do Termo de Referência (Graus de
Infrações para Efeito de Multa por Inexecução Parcial)

III)

Multa por inexecução total, em virtude do não cumprimento das disposições
contratuais, que poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) do preço
global do Contrato

17.3. A sanção prevista no item “17.2, I” poderá ser aplicada cumulativamente com as penalidades
previstas nos itens “17.2, II” e “17.2, III”.

17.4.

As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela autoridade competente do TRE-AM,
segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o regular processo administrativo, e
serão compulsoriamente registradas no SICAF, no Sistema Integrado de Registro do
CEIS/CNEP da Controladoria Geral da União e no Cadastro Informativo de Créditos não
quitados do Setor Público Federal - CADIN, conforme o caso.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

17.5.

As sanções serão relevadas mediante comprovação da incidência das hipóteses previstas nos
incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, bem como na ocorrência de caso fortuito,
força maior ou fato do príncipe, desde que regularmente comprovado em documentos
contemporâneos a sua ocorrência, motivos em que a contratada não responderá pelos
prejuízos resultantes, conforme preceitua o art. 393 do Código Civil.

17.6.

O prazo para defesa prévia e para recurso das sanções previstas neste Termo é de 5 (cinco)
dias úteis, contados da regular notificação da contratada, sendo idêntico o prazo para
resposta da autoridade competente.

17.7.

Se a licitante incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Edital, havendo créditos a
receber em razão do fornecimento, será efetuada a glosa do valor correspondente à sanção a
ser aplicada, momento em que será notificada para apresentar defesa prévia.

17.8.

Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido, em caso de indeferimento ou não
apresentação de defesa prévia e, posteriormente, de recurso, o valor será recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme decisão da autoridade competente.

17.9.

Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo Contratante,
incorrendo a licitante nas sanções previstas neste Edital, será notificada da abertura de
instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo manifestar-se sobre a
matéria objeto do procedimento, no prazo fixado no item 17.6.

17.10. Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo para sua
apresentação sem manifestação da licitante, a autoridade competente aplicará a sanção
cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo V da Lei n. 8.666/93.

17.11. No caso de aplicação das multas previstas neste Edital, após a decisão da autoridade
superior, o TRE-AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no valor correspondente,
cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a regular
notificação, sob pena de cobrança judicial.

17.12. Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a contratada sujeitar-seá à aplicação de outra sanção, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido processo
legal.

18 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO

18.1.

O pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias úteis a contar do atesto da Nota Fiscal,
salvo quando houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for
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imposta à Contratada, em virtude de penalidade ou inadimplência, depois de executados os
serviços, por meio de depósito em conta corrente, mediante Ordem Bancária. O atesto na
Nota Fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

18.2.

A Nota Fiscal deverá ser apresentada devidamente preenchida e discriminada, em nome do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, CNPJ n. 05.959.999/0001-14 e remetida via
protocolo ao fiscal nomeado para acompanhamento dos serviços.

18.3.

Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente realizados, a Contratada deverá
encaminhar ao TRE/AM, os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Carta de solicitação de pagamento (Anexo V do Termo de Referência);
Nota fiscal;
Recibo devidamente assinado (Anexo VI do Termo de Referência);
Prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n. 1540, de
05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso;
Certificado de regularidade do FGTS (CRF);
Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;
Certidão negativa de débitos trabalhistas.

18.4.

Caso a Contratada não encaminhe os documentos elencados no item anterior, será notificada para
apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao Contratante responsabilidade pelo atraso no
pagamento;

18.5.

O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar deve ser o
mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião
da licitação e na nota de empenho;

18.6.

O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente à
eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada;

18.7.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pelo
TRE/AM, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, e os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
I= (TX/100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I= Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora atual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela em atraso.

19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

19.1.

As despesas decorrentes da aquisição correrão à conta do Programa de Trabalho
02.122.0033.20GP.0013 – Julgamento de Causas e Gestão da Administração na Justiça
Eleitoral – no Estado do Amazonas, e, em anos eleitorais e quando necessário, a conta do
Programa de Trabalho 02.061.0033.4269.0001 – Pleitos Eleitorais.

20 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1.

O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu extrato
no Diário Oficial da União.

20.2.

Por se tratar de serviço a ser executado de forma contínua, o Contrato poderá ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a Administração (TRE/AM), limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta)
meses, sempre através de termos aditivos, conforme permissivo contido no art. 57, inciso II,
da Lei n. 8.666/93, desde que a instrução processual contemple:

a)

Relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;

b)

Justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;

c)

Comprovação de que o valor do Contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;

d)

Manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação; e

e)

Comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais de habilitação.

20.3.

Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade superior, e devidamente
justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado em até 12 (doze) meses,
conforme faculta o art. 57, §4º, da Lei n. 8.666/93.

20.4.

Nas contratações de serviços continuados, a Contratada não tem direito subjetivo à
prorrogação contratual.
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20.5.

Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o Contrato, devendo ser promovida mediante
celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica
do órgão ou entidade contratante.

21 – DAS ALTERAÇÕES CADASTRAIS
21.1. De acordo com o disposto nos itens de “5.19” a “5.32” do Termo de Referência.

22 – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
22.2. De acordo com o disposto no item “5.33” do Termo de Referência.

23 – DA RESCISÃO
23.1. Constituem motivos para rescisão os constantes no art. 78 da lei nº 8.666/93.

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

24.1.

O prazo para assinatura do contrato e retirada da(s) Nota(s) de Empenho será de até 3 (três)
dias úteis, a contar da notificação pelo TRE-AM, que poderá dar-se via fax, e-mail ou ser
entregue diretamente na sede da contratada.

24.2.

Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, e considerar-se-ão os dias corridos quando não disposto em contrário. Os
prazos somente iniciam e vencem em dia de efetivo expediente no Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas.

24.3.

Considerar-se-á atraso injustificado a entrega e/ou substituição do produto da prestação de
serviços efetuada após os prazos fixados neste Edital e Contrato anexo, sem a devida
concessão de prorrogação de prazo, em razão de requerimento devidamente fundamentado.

24.4.

Se os prazos elencados neste Edital findarem em dia que não haja expediente no TRE-AM,
ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.
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24.5.

Na hipótese de atraso injustificado na entrega e/ou substituição do produto da prestação dos
serviços, o disposto no subitem anterior será desconsiderado para fins de contagem dos dias
de atraso.

24.6.

Considera-se atraso justificado o decorrente das hipóteses previstas nos incisos II e V do § 1º
do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, de caso fortuito, força maior ou fato do príncipe,
contemporâneos ao prazo da entrega, desde que regularmente comprovados, cabendo à
contratada apresentar as justificativas por escrito, devidamente fundamentadas.

24.7.

Os pedidos de prorrogação e as justificativas apresentadas pela contratada serão apreciados
pela autoridade competente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

24.8.

Não sendo aceitos os pedidos de prorrogação e as justificativas, ou não sendo estes
apresentados no prazo previsto neste Edital, iniciar-se-ão os procedimentos referentes à
aplicação das sanções administrativas, podendo o TRE-AM, ainda, decidir pelo cancelamento
da nota de empenho, além das cominações legais aplicáveis.

24.9.

Aos recursos administrativos aplicam-se as normas da Lei n. 8.666/93.

24.10. O TRE-AM informará à licitante qualquer decisão decorrente de requerimentos
apresentados, bem como de decisões relativas à aplicação das sanções previstas neste Edital,
do que será comunicada da abertura de prazo para apresentação de recurso, nos termos
constantes do item 17.6 deste Edital.

24.11. Constituem fases para a aplicação das sanções previstas: a notificação, a defesa, a decisão, o
recurso, a decisão referente ao recurso e a execução.

24.12. Constituem motivos para cancelamento da nota de empenho, os constantes no Art. 78 da Lei
n. 8.666/93.

24.13. Exige-se da contratada, no momento da assinatura do contrato, que a mesma esteja
regularmente estabelecida no Município de Manaus/AM, sendo vedado a subcontratação, no
todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.

25 – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

25.1.

O acompanhamento da execução, nos seus termos quantitativo e qualitativo dar-se-á por
servidor do TRE/AM, devidamente nomeado pela Secretaria de Administração, Orçamento e
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Finanças, que terão a responsabilidade de acompanhar a conformidade do fornecimento, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto contratado, de acordo com o disposto
no art. 67 da Lei n. 8.666/93, devendo executar, ainda as seguintes atividades, dentre outras:

I)

Registrar as ocorrências relacionadas com o fornecimento, adotando as
providências necessárias ao seu fiel cumprimento;

II)

Comunicar às contratadas os fatos que exijam medidas corretivas;

III)

Comunicar à sua autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes, a ocorrência de fatos que exijam decisões e providências que
ultrapassem a sua competência;

IV)

Atestar as notas fiscais/faturas, confirmando a regular execução dos serviços,
encaminhá-las para Liquidação de Despesa, acompanhadas do Formulário relativo à
Portaria TRE-AM n. 295, de 4 de abril de 2006, que estabelece os procedimentos
preliminares à fase de liquidação de despesa.

25.2.

Nos afastamentos legais do fiscal, a fiscalização do contrato recairá sobre seu substituto
legal.

25.3.

Deverão os fiscais do Contratante seguir o disposto no item “4” do Termo de Referência, que
trata do Modelo de Execução do Objeto, bem como a própria Contratada. A fiscalização deve
cumprir as disposições constantes dos subitens “5.1” ao “5.11”, do item “5” do mesmo
Termo de Referência, que normatiza a Fiscalização do Contrato e do Preposto, bem como as
Comunicações entre si.

26 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

26.1.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
por meio eletrônico, na forma estabelecida por este Edital.

26.1.1.

O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contados da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais
aos responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

26.1.2.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
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26.2.

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Edital, por meio eletrônico, na forma
prevista neste Edital, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública.

26.2.1

A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação
no prazo de dois dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

26.2.2.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação

26.3.

Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

26.4.

A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em
parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

26.5.

As empresas interessadas no certame poderão formular consultas, solicitar informações e
obter esclarecimentos relativos à licitação, em campo próprio do sistema ou mediante
mensagem endereçada ao e-mail cpl@tre-am.jus.br.

26.6.

É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública.

26.7.

Constituem anexos do presente Edital, complementando-se para a definição do objeto desta
licitação:
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Anexo I – Termo de Referência nº 1/2022-EPC – Portaria TRE-AM nº 576/2021;

Anexo II – Minuta de Contrato;

Anexo III – Portaria n. 438/2016 – TRE/AM; e

Anexo IV - Pesquisa de Preços.

Manaus (AM),27 de Abril de 2022.

Aldo Anísio Pereira de França
PREGOEIRO
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ANEXO I DO EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA nº. 01/2022

1. DECLARAÇÃO DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa
especializada na prestação de serviço psicológico, com jornada de 20h semanais, para
atendimento aos servidores e aos magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei.
1.2.

O código do serviço a ser contratado (CATSER) é 12564.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A fundamentação da presente contratação foi obtida pelo Estudo Técnico Preliminar
realizado pela Equipe de Planejamento da Contratação, constante no Anexo I deste Termo
de Referência.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1. A solução a ser contratada tem como objetivo adisponibilização de atendimentos
psicológicosaos servidores e aos magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
(TRE-AM), nas dependências do órgão.
3.2.

São requisitos da Contratação:

a)
Categoria profissional: 01 (um) profissional da área de Psicologia, com registro
profissional no Conselho Regional de Psicologia para o exercício da profissão;
b)
Local de Atendimento: o atendimento será presencial no edifício sede do TRE-AM,
situado na avenida André Araújo, n. 200, bairro Aleixo – Manaus/AM;
c)
Dia e Horário de Atendimento: o atendimento será prestado de segunda a sextafeira, no horário diurno, com jornada de 4h diárias e 20h semanais;
d)
Forma de pagamento: mensal;
e)

Natureza dos serviços: continuado; e
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f)

Outros requisitos: sigilo profissional.

4. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. O atendimento psicológico é facultado a todos os servidores e magistrados do TREAM que procurem pelo serviço de forma voluntária e com agendamento prévio.
4.2. O agendamento dos atendimentos serão controlados conjuntamente pela
Coordenadoria de Assistência Médica e Social - COMED, e pelo profissional da Contratada.
4.3. O serviço de atendimento psicológico será realizado por 1 (um) profissional da área
de Psicologia, com registro profissional no Conselho Regional de Psicologia.
4.4. No prazo de 3 (três) dias úteis da publicação do Termo de Contrato, a Contratada
deverá apresentar o profissional habilitado, para início da prestação do serviço.
4.5. O profissional deverá comparecer ao local de serviço devidamente identificado, com
crachá e/ou jaleco com nome do profissional.
4.6.

O profissional desempenhará as atividades descritas abaixo, conforme a necessidade:
ESTIMATIVA DEMANDA SEMANAL– PSICÓLOGO

Participação do Programa de Saúde e Qualidade de Vida

1h

Atendimentos de acolhida aos magistrados e servidores, individualmente ou em
grupo, conforme as necessidades identificadas

6h

Pareceres técnicos na área de psicologia para subsidiar decisões de perícias
singulares ou por junta médica oficial

1h

Atuação em resolução conflitos nas unidades de lotação

2h

Prevenção de riscos psicossociais e acompanhamento psicológico

6h

Programa de Saúde Mental

4h

TOTAL DE HORAS SEMANAIS

20h
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Dos Dias e Horário de Prestação do Serviço
4.7. O serviço objeto desta contratação será prestado de segunda a sexta-feira, no
horário de funcionamento do Tribunal, respeitadas as normas trabalhistas e a jornada
contratada.
4.8. Os atendimentos poderão ser realizados nos feriados fixados na Lei n. 5.010/1966 e
no dia do Servidor Público, a saber:
a) No recesso forense, período de 20 a 31 dedezembro e 1º a 6 de janeiro, com
exceção dos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.
b) Na quarta e quinta-feira da Semana Santa;
c) Na segunda-feira de Carnaval; e
d) Nos dias 11 de agosto, 28 de outubro, 1º de novembro e 8 de dezembro.
4.9. Caso haja funcionamento regular do atendimento nos dias estabelecidos no item
anterior, o Contratante não pagará valores adicionais pelos serviços prestados, visto que as
datas previstas são de feriados próprios da Justiça Federal, devendo ser consideradas na
proposta final da empresa Contratada.
4.10. Em dias específicos, em razão de decisão do Contratante, poderá haver suspensão ou
redução do horário de funcionamento do posto de trabalho, devendo haver compensação
de jornada em datas posteriores.
4.11. É vedado o pagamento de horas extras, sendo admitida a compensação de jornada.

Do Controledas Frequências
4.12. A frequênciado profissional será controlada pela Equipe de Fiscalização do Contrato,
que deverá adotar providências para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas, caso
haja.
4.13. As ausências do profissional no local de trabalho não supridas por outro profissional
no prazo estabelecido serão descontadas do faturamento mensal no valor correspondente
ao número de horas ou dias em que se verificar a ausência do profissional, sem prejuízo da
aplicação de outras penalidades previstas no contrato.
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Das Substituições
4.14. Caso haja a necessidade de substituição do profissional a Contratada deverá
apresentar profissional substituto com os mesmos requisitos do profissional a ser
substituído.
4.15. Em caso de ausência do profissional, a Contratada terá o prazo de 2 (duas) horas para
enviar um substituto a ser aceito pelo Contratante. Na hipótese de não ser enviado
substituto ou deste não ser aceito pelo Contratante, será descontado do faturamento
mensal o valor correspondente ao número de horas ou dias não atendidos, sem prejuízo das
demais sanções legais e contratuais.
4.16. O profissional substituto indicado pela Contratada deverá comprovar o atendimento
dos requisitos exigidos para o serviço, bem como apresentar os documentos e exames
determinados neste Termo de Referência, sendo facultado ao Contratante recusar o
substituto no caso de não atendimento de tais exigências.
4.17. A simples substituição de empregado não isenta a Contratada de eventuais
penalidades cabíveis ou de reparar eventual dano causado ao Contratante pela ausência
verificada.
4.18. O Contratante poderá, a qualquer tempo e sem ônus, solicitar a substituição de
profissional inadequado à execução do serviço.
4.19. A solicitação de substituição de profissional a pedido do Contratante se dará de
forma escrita e fundamentada pelo Gestor do Contrato, sendo garantido:
a) à Contratada, o prazo razoável para apresentação de profissional substituto; e
b) ao Contratante, a reposição das horas porventura não laboradas, caso haja.
4.20. A ausência do profissional no local de trabalho por período superior a 5 (cinco) dias
úteis pode ensejar a inexecução parcial do contrato, caso não haja comunicação da
Contratada justificando o fato e firmando compromisso de reposição das horas não
laboradas, para análise da fiscalização.
Das Atribuições do Profissional - Psicólogo
4.21. São atribuições do psicólogo:
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a)
Prestar assistência clínica psicológica de aconselhamento e apoio, bem como
orientação funcional e profissional, de forma individual ou em grupo;
b)

Promover diagnósticos e orientações organizacionais;

Executar atividades relacionadas com processos de desenvolvimento individual e de
c)
equipes, de aprendizagem e de outros aspectos do comportamento humano;
d)

Elaborar pareceres técnicos, laudos e relatórios psicológicos;

e)
Executar atividades relacionadas com o planejamento operacional, a execução e o
monitoramento de projetos, programas e planos de ação na área de Psicologia;
Executar ações que visem à formação de políticas de gestão de pessoas, de benefícios
f)
sociais e de desenvolvimento organizacional, bem como à adequação funcional, orientação
profissional, elaboração de diagnósticos, intervenções organizacionais e acompanhamento
psicológico a Magistrados e servidores;
g)

Elaborar perfis psicológicos e profissionais;

h)

Aplicar, corrigir e interpretar testes psicológicos;

i)
Desenvolver ações, em conjunto com outras áreas, para a promoção de saúde, o bem
estar de servidores e a prevenção de doenças;
j)
Atuar em equipe multidisciplinar e assessorar as unidades e suas equipes no estudo,
acompanhamento e intervenção em situações de relações interpessoais conflituosas no
trabalho, bem como em situações de inadaptaçãoe de readaptação;
k)
Elaborar, implantar, acompanhar, avaliar e atualizar a sistemática de gestão de
desempenho de servidores;
l)
Elaborar, propor, realizar e diagnosticar ações de capacitação de servidores e
gestores em temas pertinentes ao desenvolvimento profissional e institucional;
m)
Manter o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício
profissional;
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n)

Realizar outras atividades pertinentes à área de Psicologia.

4.22. Quando houver a necessidade de acompanhamento psicológico continuado, este
acompanhamento será realizado pelo período de até 3 (três) meses; após este período, o
servidor ou o magistrado deverá ser encaminhado para um atendimento externo, para
seguir com o tratamento. Entretanto, sempre que possível, levando-se em consideração a
demanda e a quantidade de vagas disponíveis, o atendimento poderá ser executado por
tempo superior a 3 (três) meses.

5. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
Da Fiscalização do Contrato e do Preposto
5.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela Equipe de Fiscalização do Contrato,
composta por servidores especialmente designados pela Administração, para
acompanhamento da execução dos serviços, nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993 e da
IN SEGES/MP n. 5/2017.
5.2. Compõem a Equipe de Fiscalização do Contrato o Gestor do Contrato e o Fiscal
Técnico do Contrato, tendo as seguintes atribuições:
Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, preferencialmente da
a)
Coordenadoria de Assistência Médica e Social - COMED, designado para coordenar e
comandar o processo de gestão e fiscalização da execução contratual;
b)
Fiscal Técnico: é servidor que realizará o acompanhamento com o objetivo de avaliar
a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade,
qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os indicadores
de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório, para efeito de
pagamento conforme o resultado.
5.3. Cabe ao Gestor do Contrato a análise da ausência do profissional no posto de
trabalho por período superior a 5 (cinco) dias úteis, que deve se manifestar nos autos sobre
a decisão tomada, conforme itens 4.20 e 5.37.
5.4. A fiscalização realizada pelo Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
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imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n. 8.666/93.
5.5. O Preposto da empresa deve ser formalmente designado pela Contratada antes do
início da prestação dos serviços, em cujo instrumento deverá constar expressamente os
poderes e deveres em relação à execução do objeto.
5.6. O Preposto deverá ser indicado pela Contratada no prazo de 1 (um) dia útil da
publicação do Termo de Contrato, sob pena de multa em caso de atraso na indicação.
5.7. A indicação ou a manutenção do Preposto poderá ser recusada pelo Contratante,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro parao exercício da
atividade, no prazo máximo de 1 (um) dia útil da comunicação de recusa.
5.8. O Contratante poderá convocar o Preposto para adoção de providências que devam
ser cumpridas de imediato.
Das Comunicações
5.9. As comunicações entre o Contratante 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.
5.10. As comunicações de possíveis irregularidades na execução contratual ou no
pagamento de deveres trabalhistas e previdenciários deverão ser realizadas através de
Registro de Irregularidade Contratual (RIC), conforme modelo constante do Anexo II deste
Termo de Referência.
5.11. Caso a Contratada não se manifeste sobre itens apontados no Registro de
Irregularidade Contratual (RIC) no prazo estipulado, a fiscalização do contrato certificará o
ocorrido nos autos (Anexo III) e abrirá procedimento para aplicação de sanção de
administrativa, conforme ocaso.

Do Prazo de Vigência do Contrato
5.12. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do seu
extrato no Diário Oficial da União.
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5.13. Por se tratar de serviço a ser executado de forma contínua, o Contrato poderá ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições
mais vantajosas para a Administração (TRE/AM), limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta)
meses, sempre através de termos aditivos, conforme permissivo contido no art. 57, inciso II,
da Lei n. 8.666/93, desde que a instrução processual contemple:
a) Relatório que discorra sobre a execução do Contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;
b) Justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
c) Comprovação de que o valor do Contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administração;
d) Manifestação expressa da Contratada informando o interesse na prorrogação; e
e) Comprovação de que o contratante mantém as condições iniciais de habilitação.

5.14. Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade superior, e
devidamente justificada, o prazo de vigência do Contrato poderá ser prorrogado em até 12
(doze) meses, conforme faculta o art. 57, §4º, da Lei n. 8.666/93.
5.15. Nas contratações de serviços continuados, a Contratada não tem direito subjetivo à
prorrogação contratual.
5.16. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato, devendo ser promovida
mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da
consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.
Das Obrigações do Contratante
5.17. São obrigações do Contratante, além de outras constantes neste Termo de
Referência, no Edital e no Contrato:
a) Permitir ao profissional da Contratada, devidamente credenciado, acesso ao local
destinado aos atendimentos psicológicos;
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b)

Realizar o acompanhamento da execução do Contrato, quanto aos aspectos
qualitativos e quantitativos;

c)

Efetuar o pagamento das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo(a)
Fiscal do Contrato, em até 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da
fatura/nota fiscal, incluído neste período o prazo para o atesto do serviço, realizado pela
Coordenadoria de Assistência Médica e Social ou suas seções;

d)

Fornecer à Contratada, sempre que solicitado, comprovantes de recolhimento de
impostos incidentes sobre o serviço, de retenção e recolhimento obrigatórios pela fonte
pagadora, nos termos da legislação em vigor;

e)

Aplicar as sanções cabíveis, em razão de descumprimento do objeto contratual.

Das Obrigações da Contratada
5.18. São obrigações do Contratante, além de outras constantes neste Termo de
Referência, no Edital e no Contrato:
a) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
procedimento licitatório;

b) Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, previdenciários, fiscais, comerciais
e de acidente de trabalho decorrentes do serviço e da relação de emprego existente
entre a mesma e o pessoal designado para a execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência, bem como pelos danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a causar
ao TRE/AM, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e
seus sucessores;
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c) Comunicar ao TRE-AM, por escrito, qualquer fato superveniente quando verificar
condições inadequadas para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do Contrato;
d) Manter absoluto sigilo sobre documentos e dados a que tiver acesso, em decorrência da
execução dos serviços;

e) Não transferir a outrem, por qualquer forma, os deveres decorrentes da contratação.

Das Alterações Contratuais
5.19. O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, na forma do art. 65 da
Lei n. 8.666/93.
5.20. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem no objeto do Contrato, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor estimado inicial atualizado do Contrato, conforme dispõe o art. 65, §1º, da
Lei n. 8.666/93.
5.21. As solicitações de repactuação e de revisão serão devidamente analisadas pelo
TRE/AM e, uma vez aceitas, serão concedidas pela sua autoridade máxima, a partir da data
da solicitação.
5.22. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços objeto do Contrato, desde que
seja observado o interregno mínimo de 1 (um) ano.
5.23. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a
partir da data limite para apresentação da proposta constante do instrumento convocatório,
se for este o caso, ou da data do Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for
decorrente da mão de obra e estiver vinculadas às datas-bases destes instrumentos.
5.24. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da
data da última repactuação ocorrida.
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5.25. As repactuações serão precedidas de solicitação da Contratada, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços, se for este o caso.
5.26. Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante
negociação entre as partes, considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado e em outros Contratos de mesmo objeto
celebrados por órgãos públicos;
b) As particularidades do Contrato;
c) A nova planilha apresentada com a variação dos custos;
d) Indicadores setoriais, tabelas de prestadores de serviço de mesma natureza, valores
oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; e
e) A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.

5.27. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação
dos custos, a qual será feita mediante termo aditivo ao Contrato vigente.
5.28. O prazo referido no item anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não
cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo TRE/AM para a comprovação
da variação dos custos.
5.29. O TRE/AM poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegados pela
Contratada.
5.30. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências
iniciadas a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação, como regra
geral, ou nas demais hipóteses do art. 58 da IN SEGES/MP n. 05/2017.
5.31. O TRE/AM poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de
repactuação permanecer sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida.
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5.32. Na hipótese do item anterior, o período que a proposta permaneceu sob a análise do
TRE/AM será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da
próxima repactuação.
Da Recomposição do Equilíbrio Econômico-financeiro
5.33. O Contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua
execução, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando,
dessa forma, álea econômica extraordinária e extracontratual, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei n.
8.666/93.
Das Sanções Administrativas
5.34. O licitante que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para
ocertame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar, de
contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas no edital licitatório e das demais cominações legais. As
penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
5.35. As penalidades constantes no item anterior serão aplicadas, também, à Contratada,
se, na execução do Contrato, ensejar o seu retardamento, falhar ou fraudar o seu objeto,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.
5.36. Decairá do direito à contratação, o adjudicatário que, convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta e conforme o prazo estabelecido no instrumento convocatório,
injustificadamente, não assinar o Termo de Contrato, sujeitando-se à sanção estabelecida no
item5.34.
5.37. No caso de inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á,
garantida a prévia defesa e o regular processo administrativo, às seguintes sanções, segundo
a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, as quais serão aplicadas pela autoridade competente:
a) Multa de mora de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso,
do preço mensal do Contrato, nos casos de:
i)

Atraso no início da execução do serviço;
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ii)

Atraso na indicação do preposto.

b) Multa por inexecução parcial, que poderá ser aplicada proporcionalmente à
gravidade da inexecução, conforme Anexo IV (Graus de Infrações para
Efeito de Multa por Inexecução Parcial);
c) Multa por inexecução total, em virtude do não cumprimento das disposições
contratuais, que poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por
cento) do preço global do Contrato.
5.38. A sanção prevista no item 5.37.a) poderá ser aplicada cumulativamente com as
penalidades previstas nos itens 5.37.b) e 5.37.c).
5.39. As sanções previstas neste título serão relevadas na incidência dos incisos II e V do §
1º do art. 57 da Lei n. 8.666/93, bem como na ocorrência de caso fortuito, força maior ou
fato do príncipe, em documentos contemporâneos às suas ocorrências, desde que
regularmente comprovados, motivo em que a Contratada não responderá pelos prejuízos
resultantes, conforme preceitua o art. 393 do Código Civil.
5.40. O prazo para a defesa prévia das sanções previstas no Contrato é de 5 (cinco) dias
úteis, contados da regular notificação da Contratada.
5.41. As multas, aplicadas após regular processo administrativo e garantida a defesa
prévia, serão efetivamente recolhidas ao Tesouro Nacional, considerando a existência dos
valores glosados pelo TRE/AM.
5.42. Na inexistência ou insuficiência de pagamentos devidos pelo TRE/AM, incorrendo a
Contratada nas sanções previstas neste documento, será comunicada da abertura de
instrução acerca da aplicação de penalidade, podendo manifestar-se sobre a matéria objeto
do procedimento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
5.43. Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotadas o prazo
previsto no item5.40, sem manifestação da Contratada, a autoridade competente aplicará a
penalidade cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo XV da Lei n. 9.784/99, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
5.44. No caso de aplicação das multas previstas, após a decisão da autoridade máxima, o
TRE/AM emitirá Guia de Recolhimento da União (GRU) no valor correspondente à multa,
cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a regular
notificação, sob pena de cobrança judicial.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

5.45. Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, sujeitar-se-á a
Contratada à aplicação de outra penalidade, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido
processo legal.
Da Rescisão
5.46. Constituem motivos para rescisão os constantes no art. 78 da Lei n. 8.666/93.
Dos Recursos Administrativos
5.47. Relativamente aos recursos administrativos,
subsidiariamente, às normas da Lei n. 8.666/93.

a

Contratada

sujeitar-se-á,

6. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias úteis a contar do atesto da Nota
Fiscal, salvo quando houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que
for imposta à Contratada, em virtude de penalidade ou inadimplência, depois de executados
os serviços, por meio de depósito em conta corrente, mediante Ordem Bancária. O atesto na
Nota Fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.
6.2. A Nota Fiscal deverá ser apresentada devidamente preenchida e discriminada, em
nome do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, CNPJ n. 05.959.999/0001-14 e remetida
via protocolo ao fiscal nomeado para acompanhamento dos serviços.
6.3. Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente realizados, a Contratada
deverá encaminhar ao TRE/AM, os seguintes documentos:
a) Carta de solicitação de pagamento (Anexo V);
b) Nota fiscal;
c) Recibo devidamente assinado (Anexo VI);
d) Prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n.
1540, de 05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso;
e) Certificado de regularidade do FGTS (CRF);
f) Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da
União;
g) Certidão negativa de débitos trabalhistas.
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6.4. Caso a Contratada não encaminhe os documentos elencados no item anterior, será
notificada para apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao Contratante
responsabilidade pelo atraso no pagamento.
6.5. O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar
deve ser o mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada
por ocasião da licitação e na nota de empenho;
6.6. O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação qualquer débito
referente à eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada;
6.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados
exclusivamente pelo TRE/AM, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira,
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, e
os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula:

I= (TX/100)
365
EM = I x N x VP, onde:
I= Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora atual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

7. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
7.1. A contratação se dará por processo licitatório na modalidadepregão, na forma
eletrônica, do tipo menor preço, visto que se trata de prestação de serviço comum.

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1. As pessoas jurídicas interessadas em participar do certame licitatório deverão
satisfazer as seguintes condições mínimas de regularidade fiscal, de capacidade técnica e de
habilitação:
a)

Comprovar que está regular com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
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b)

Comprovar que está regular com a Receita Federal – SRF e PGFN;

c)

Comprovar que não possui débitos inadimplidos junto à Justiça do Trabalho;

Declarar, para o fim de assegurar a “preferência de contratação” como critério de
d)
desempate, se é microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), com fundamento
na Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte), de 14 de dezembro de 2006;
e)
Declarar que não possui empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao TRE-AM (artigo
3º da Resolução CNJ n. 7/2005);
f)
Apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por ações, apresentar, ainda, documentos de eleição de seus administradores;
g)
Apresentar certidão negativa de feitos de falência, recuperação judicial ou
recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
h)
Comprovar que já executou objeto compatível, em prazo, com o que está sendo
licitado mediante a comprovação de experiência mínima de três anos da execução de objeto
semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de atestados.
8.2. O critério de julgamento utilizado para a seleção da proposta mais vantajosa para a
contratação será o de menor preço global, devendo ser apresentada pela licitante proposta
comercial conforme modelo constante no Anexo VII deste Termo de Referência.

9. ESTIMATIVA DETALHADA DO PREÇO
9.1. O preço global da contratação foi estimado em R$ 76.650,36 (SETENTA E SEIS MIL
SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme tabela abaixo:
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ITEM

DESCRIÇÃO

1

Serviço psicológico, 20h semanais, para
atendimento dos servidores e magistrados
do TRE-AM.

UNIDAD
QUANTIDADE
E

12

Meses

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

R$ 6.387,53

R$ 76.650,36

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)

R$ 76.650,36

9.2. A estimativa de preços da contratação foi obtida através de ampla pesquisa de
preços, nos termos da IN SEGES/ME n. 73/2020, utilizando-se a média dos preços obtidos.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. O serviço está classificado na Natureza de Despesa – 33.90.39.79 (Serviços de Apoio
Administrativo, Técnico e Operacional), do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.001333–Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (Gestão e Administração do Programa),
constante da previsão orçamentária da Coordenadoria de Assistência Médica e Social COMED.

11. ANEXOS
11.1. São partes integrantes deste Termo de Referência os seus anexos, a saber:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;
Anexo II - Registro de Irregularidade Contratual – RIC (Modelo);
Anexo III – Certidão de Ausência de Manifestação sobre RIC;
Anexo IV – Graus de Infrações para Efeito de Multa por Inexecução
Parcial;
Anexo V – Solicitação de Pagamento (Modelo);
Anexo VI – Recibo de Pagamento (Modelo); e
Anexo VII – Proposta Comercial (Modelo).
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12. ASSINATURA EQUIPE DE CONTRATAÇÃO
12.1. Subscrevem o pressente Termo de Referência os membros da Equipe de
Planejamento da Contratação, constituída pela Portaria TRE-AM n. 576/2021.

VALDSON ANDRÉ DE OLIVEIRA RIBEIRO
Coordenador da EPC

ALDO ANÍSIO PEREIRA DE FRANÇA
Membro da EPC

EDUARDO ALVES CARLOS
Membro da EPC

JOSENILDO PEREIRA SOARES
Membro da EPC
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ANEXO I – DO TERMO DE REFERÊNCIA
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)
1. APRESENTAÇÃO
O presente Estudo Técnico Preliminar tem como objetivo coletar subsídios necessários a
elaboração de Termo de Referência para a contratação de serviço de psicologia, para
atendimento e acompanhamento dos magistrados e servidores (ativos, aposentados e
requisitados) do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
Com o advento da Covid-19, verificou-se que a necessidade de acompanhamento psicológico
dos seres humanos, tendo em vista o impacto causado pela perda de parentes e amigos em
virtude da pandemia.
Além do luto, o receio doadoecimento também pode causar distúrbios psíquicos nos
indivíduos, como a depressão, a ansiedade e o estresse, dentre outros males, sendo
necessário, desta forma, um acompanhamento médico e psicológico.
Sendo assim, a Coordenadoria de Assistência Médica e Social sinalizou no sentido da
realização de contratação de serviço de psicologia para atendimento e acompanhamento
dos magistrados e servidores do TRE-AM, considerando o impacto causado pela pandemia
do Covid-19 e outros acometimentos psíquicos.
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA SOLUÇÃO
Inicialmente, verifica-se a necessidade de contratação de serviço de psicologia, uma vez que
não há no plano de cargo do Regional tal categoria funcional.
São requisitos da solução, no mínimo, os seguintes:
a) Categoria profissional: 01 (um) profissional da área de Psicologia, com registro
profissional no Conselho Regional de Psicologia.
b) Local de Atendimento: o atendimento será presencial no edifício sede do TRE-AM,
situado na avenida André Araújo, n. 200, bairro Aleixo – Manaus/AM;
c) Dia e Horário de Atendimento: o atendimento será prestado de segunda a sextafeira, no horário diurno, com jornada de 4h diárias e 20h semanais;
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d) Forma de pagamento: mensal;
e) Natureza dos serviços: continuado; e
f) Outros requisitos: sigilo profissional.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Pela consulta junto a contratações similares feitas por outros órgãos e entidades públicas,
realizadas nos últimos 2 (dois) anos, verificou-se que a contratação de profissional da área
de psicologia se dá por jornada de trabalho de 20h, 30h e até 40h semanais.
Pela consulta ao sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, módulo Sistema de
Negociações Coletivas de Trabalho – MEDIADOR1, informa-se que não foi identificado
Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho vigente que defina o salário
base do psicólogo no Estado do Amazonas e demais direitos trabalhistas, para possibilitar a
elaboração de planilha de custo e formação de preços da contratação.
Também registra-se que o Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, que abrange os
Estados do Amazonas e Roraima, disponibiliza em seu sítio eletrônico tabela de honorários2,
sendo a última atualização em 18/05/2020.
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A solução a ser contratada tem como objetivo a disponibilização de atendimentos
psicológicos aos servidores e aos magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,
nas dependências do órgão.
5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
Considerando a disponibilidade orçamentária para o exercício, poderá ser contratado 1 (um)
posto de trabalho com jornada de 20h semanais, categoria profissionalpsicólogo, para
realização do atendimento de segunda a sexta-feira, 4h (quatro horas) por dia, tendo em
vista as opções de solução disponíveis no mercado.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

1
2

Link: http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador
Link: https://crp20.org.br/tabela-de-honorarios
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Considerando os subitens anteriores, o preço global da contratação foi estimado em R$
69.240,36 (SESSENTA E NOVE MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS
CENTAVOS), conforme tabela abaixo:

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Serviço psicológico, 20h semanais, para
atendimento dos servidores e magistrados
do TRE-AM

UNIDAD
QUANTIDADE
E

12

Meses

VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

R$ 5.770,03

R$ 69.240,36

R$ 69.240,36

A estimativa de preços da contratação foi obtida através de ampla pesquisa de preços, nos
termos da IN SEGES/ME n. 73/2020, utilizando-se a média dos preços obtidos.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
Considerando tratar-se de prestação de atendimento psicológico, verifica-se a
impossibilidade/inviabilidade de parcelamento do serviço.

7. DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação em epígrafe foi prevista e registrada no Plano Anual de Contratações 2022 do
TRE-AM, Anexo II, pág. 2, constante da atividade denominada de Programa de Saúde
Mental.
O serviço está classificado na Natureza de Despesa – 33.90.39.79 (Serviços de Apoio
Administrativo, Técnico e Operacional), do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.001333 –Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (Gestão e Administração do Programa),
constante da previsão orçamentária da Coordenadoria de Assistência Médica e Social COMED.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS
São resultados esperados com a contratação:
- Disponibilizar acompanhamento profissional especializado a todos aqueles que necessitem
ou que busquem por serviço psicológico;
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- Proporcionar ações voltadas a saúde mental;
- Melhorar a qualidade de vida dos servidores e magistrados;
- Diminuir o absenteísmo por motivos de doenças de natureza psicológicas.
8. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
Verifica-se a necessidade de providenciar ambiente apropriado para realização dos
atendimentos psicológicos.
9. CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Conforme resultado do presente estudo técnico preliminar, conclui-se pela viabilidade da
contratação de serviço de psicologia, para atendimento e acompanhamento dos
magistrados e servidores (ativos, aposentados e requisitados) do TRE-AM.
A contratação se dará por posto de trabalho com jornada de 20h (vinte horas) semanais,
pois é a quantidade de horas mais adequada ao horário de funcionamento do Tribunal e à
disponibilidade orçamentária disponível para pagamento do serviço.
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ANEXO II – DO TERMO DE REFERÊNCIA
REGISTRO DE IRREGULARIDADE CONTRATUAL (RIC)
Registro de Irregularidade Contratual – RIC nº 00/0000 – Contratada
Contrato nº. 000/0000
Objeto do Contrato: A prestação de ........... do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas.
Empresa Contratada: ................ RFB/MF CNPJ. nº 00.000.000/0000-00

Senhor Responsável Legal: Fulano de tal,
Pelo presente e nos termos da cláusula do Contrato n.º 00/0000 .................e, de acordo com
a Legislação pertinente, solicito a correção e manifestação das irregularidades elencadas
abaixo:

Irregularidade / Pendência:

Referência (Contrato nº 00/0000)

1. atraso do pagamento de salários .........

Cláusula ......., Incisos .......,

2. atraso do pagamento de férias ........

Cláusula ......., Incisos .......,

3. ...........

Prazo para cumprimento da(s) exigência(s): 5 (cinco) dias úteis.
Ciência:
Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, ensejará a aplicação
das sanções previstas na Lei n. 8.666/93, bem como nas cláusulas contratuais. Estou ciente
ainda do prazo que terei para cumprir com as exigências aqui registradas.

Aguardaremos um pronunciamento formal (escrito) dessa Contratada
Atenciosamente,
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Manaus (AM),

de

de 2022

Gestor do Contrato:
Assinatura: ............................................................
Fiscal Administrativo do Contrato:
Assinatura
Fiscal Técnico do Contrato:
Assinatura

Recebi a via em

/

/

Responsável Legal da empresa:
Assinatura:

Hora:

/
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ANEXO III – DO TERMO DE REFERÊNCIA
CERTIDÃO DE AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE RIC

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins de direito que a contratada tomou ciência do
registro de irregularidade contratual (RIC) em 00/00/0000, conforme consta na data de
recebimento. Que até a elaboração desta certidão não manifestou informação/defesa dos
itens apontados no registro de irregularidade contratual (RIC), tendo seu prazo exaurido em
00/00/0000.

Manaus (AM), (dia) de (mês) de (ano).

(Nome)
Fiscal do Contrato
OS. nº 00/20xx/SÃO
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ANEXO IV – DO TERMO DE REFERÊNCIA
GRAUS DE INFRAÇÕES PARA EFEITO DE MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL
Tabela 1
GRAU

CORRESPONDÊNCIA

01

0,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

02

0,4% por dia sobre o valor mensal do contrato

03

0,8% por dia sobre o valor mensal do contrato

04

1,6% por dia sobre o valor mensal do contrato

05

3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato

06

6,4% por dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO

GRAU

1

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais, por ocorrência;

06

2

Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso
fortuito, o serviço contratado, por dia e por posto de serviço;

05

3

Manter empregado sem qualificação para executar o serviço
contratado, por empregado e por dia;

03

4

Permitir a presença de empregado sem uniforme, com uniforme
manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá, por empregado e
por ocorrência;

01

5

Recusar-se a executar serviço determinado pelo fiscal do contrato, por
serviço e por dia;

02

6

Retirar empregado do serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do contratante, por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:
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7

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de
empregado, por empregado e por dia;

03

8

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do fiscal do
contrato, por ocorrência;

01

9

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não
atenda às necessidades, por empregado e por dia;

02

10

Efetuar ao pagamento de salários, vales-transporte e/ou tíquetesrefeição, seguros, encargos fiscais e sociais, dentro dos prazos legais,
bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas à execução do contrato, por funcionário e por dia;

03

11

Efetuar a reposição de empregado faltoso, por empregado e por dia;

04

12

Fornecer EPI (Equipamentos de Proteção Individual), quando exigido
em lei ou convenção, aos empregados, e de impor penalidades àqueles
que se negarem a usá-los, por empregado e por ocorrência;

02

13

14

Fornecer os uniformes para cada empregado, nas especificações e
quantidades estabelecidas na CCT e no Termo de Referência, caso
haja;
Cumprir quaisquer dos itens do edital e do termo de contrato, e dos
respectivos anexos, não previstos nesta tabela de multas, por item e
por ocorrência;

02

05

15

Indicar e manter durante a execução do contrato o preposto previsto
no edital/contrato;

01

16

Cumprir quaisquer dos itens do edital e do termo de contrato, e dos
respectivos anexos, não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente notificada pelo fiscal do contrato, por item e
por ocorrência.

01

17

Cumprir quaisquer dos itens do edital e do termo de contrato, e dos
respectivos anexos, por item e por ocorrência;

01

18

Na primeira reincidência do item 10 desta tabela, o valor da multa será
o disposto no item5.37.b), e a próxima reincidência caberá rescisão
unilateral do contrato e será considerada inexecução parcial
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ANEXO V – DO TERMO DE REFERÊNCIA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO (Modelo)
Itens:
1

- CABEÇALHO com Nome da Empresa ou Logotipo e CNPJ;

2

- CORPO do Documento, vide Texto do Documento, (Fonte 12);

3
- RODAPÉ com Endereço da Empresa, Telefones para contato e e-mail se houver
(Fonte 08).
(Texto do Documento)

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas

A [ Razão Social da Empresa ], firma com Inscrição Estadual ou Municipal n.º XX.XXX.XXX-X e
CNPJ n.º XXXXXXXX/XXXX-XX, localizada na [Endereço Completo da Empresa], vem a
presença de V. Exa., solicitar que seja liberado o seu faturamento no valor de R$ [Valor
Numérico do Serviço Prestado] ([Valor Por Extenso do Serviço Prestado]) referente a Nota
Fiscal n.º ________, de SERVIÇO PSICOLÓGICO, COM JORNADA DE 20H SEMANAIS, PARA
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E AOS MAGISTRADOS DO TRE-AM, no mês de [Mês/Ano],
segundo o Contrato n.º [XXX/2022] e Nota de Empenho n.º [2022NEXXXXXX].
Na oportunidade informamos a nossa conta e agência:
[Nome e N.º do Banco] [N.º da Agência]
[N.º da Conta]
Nesses termos pede deferimento.
Manaus, [Data]
Atenciosamente,
[Assinatura do Responsável pela Contratada]
[Nome do Responsável pela Contratada]
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ANEXO VI – DO TERMO DE REFERÊNCIA
RECIBO DE PAGAMENTO (Modelo)
Itens:
1

- CABEÇALHO com Nome da Empresa ou Logotipo e CNPJ;

2

- CORPO do Documento, vide Texto do Documento, (Fonte 12);

3
- RODAPÉ com Endereço da Empresa, Telefones para contato e e-mail se houver
(Fonte 08).

(Texto do Documento)

RECIBO

Recebi do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas o valor de R$[Valor Numérico do Serviço
Prestado] ([Valor Por Extenso do Serviço Prestado]), referente à Nota Fiscal n.º ________,
de SERVIÇO PSICOLÓGICO, COM JORNADA DE 20H SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO AOS
SERVIDORES E AOS MAGISTRADOS DO TRE-AM, no mês de [Mês/Ano], segundo o Contrato
n.º [XXX/2022] e Nota de Empenho n.º [2022NEXXXXXX].

Manaus, [Data]
Atenciosamente,

[Assinatura do Responsável pela Contratada]
[Nome do Responsável pela Contratada]
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ANEXO VII – DO TERMO DE REFERÊNCIA
PROPOSTA COMERCIAL (Modelo)
Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
Prezados Senhores,
Apresentamos nossa Proposta Comercial para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLÓGICO, 20h
SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DO TRE-AM, conforme
especificações e condições do Edital do Pregão Eletrônico n. XXXX/2022, como segue:
QUANTIDAD UNIDAD
E
E

ITEM

DESCRIÇÃO

1

Serviço psicológico, com jornada de 20h
semanais, para atendimento aos
servidores e aos magistrados do TRE-AM.

12

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

Meses

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (R$)

RXXXX

VALOR MENSAL: R$ XX,XX (XXXXXXX)
VALOR PARA 12 (DOZE) MESES: R$ XX,XX (XXXXXXX)
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
Vigência contratual: 12 (doze) meses.
Declaramos que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custosnecessários
ao atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos,
encargostrabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos depessoal, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o serviço;
Manaus/AM, _____ de ___________ de 2022.
-----------------------------------------------------Assinatura do Responsável
Nome do Responsável, CPF e RG:
Nome Empresa e CNPJ:
Endereço e telefone de contato:
E-mail:
Dados bancário:
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ANEXO II do Edital
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOLÓGICO, COM
JORNADA
DE
20H
SEMANAIS,
PARA
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E AOS
MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12
(DOZE) MESES, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR
INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO
AMAZONAS,
E
A
EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA FORMA ABAIXO.

Aos XXX dias do mês XXXXX do ano de dois mil e vinte e dois, compareceram, de um lado, a UNIÃO,
por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, inscrito no CNPJ sob o n.
05.959.999/0001-14, situado na Av. André Araújo, n. 200, Bairro Aleixo, na cidade de Manaus/AM,
representado pelo seu Presidente, Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, portador da C. I.
n. 147 TJ/AM, inscrito no CPF sob o n. 006.894.322-91, residente e domiciliado na cidade de
Manaus/AM, no uso das atribuições que lhe são conferidas, doravante designado CONTRATANTE; e
de outro lado, a Empresa XXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n. XXXXXXXXXXXX, situada à
Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX, Bairro XXXXXXXX na cidade de XXXXXXXX/XX, CEP n. XXXXXXXXXX,
neste ato representada por seu Diretor Comercial Sr. XXXXXXXXXXXX, portador do RG n. XXXXXXXX e
CPF n. XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado na Avenida XXXXXXXXXXXXXXX, n. XXX, XX/XX,
doravante designada CONTRATADA, em conformidade com Processo Administrativo Digital n.
7647/2021, com os termos do Edital de Pregão n. XX/2022 e seus anexos, e com o disposto na Lei n.
10.520, de 17/07/2002, e alterações posteriores, e na Lei n. 8.666, de 21/06/1993, e alterações
posteriores, para celebrar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PSICOLÓGICO, COM JORNADA DE 20H SEMANAIS, PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E AOS
MAGISTRADOS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de
serviço psicológico, com jornada de 20h semanais, para atendimento aos servidores e aos
magistrados do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme
especificações e condições constantes do Termo de Referência nº 1/2022-EPC – Portaria TRE-AM nº
576/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: DOS DIAS E HORÁRIOS DE
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DO CONTROLE DAS FREQUÊNCIAS, DAS SUBSTITUIÇÕES, DAS
ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL – PSICÓLOGO
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Toda a execução da prestação de serviços do psicólogo e demais atribuições estão bem definidas nos
item “4” do Termo de Referência nº 1/2022-EPC – Portaria TRE-AM nº 576/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do TRE-AM:

I-

Permitir ao profissional da Contratada, devidamente credenciado, acesso ao local destinado
aos atendimentos psicológicos;

II-

Realizar o acompanhamento da execução do Contrato, quanto aos aspectos qualitativos e
quantitativos;

III-

Efetuar o pagamento das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo(a) Fiscal do
Contrato, em até 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da fatura/nota fiscal,
incluído neste período o prazo para o atesto do serviço, realizado pela Coordenadoria de
Assistência Médica e Social ou suas seções;

IV-

Fornecer à Contratada, sempre que solicitado, comprovantes de recolhimento de impostos
incidentes sobre o serviço, de retenção e recolhimento obrigatórios pela fonte pagadora, nos
termos da legislação em vigor;

V-

Aplicar as sanções cabíveis, em razão de descumprimento do objeto contratual

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

I-

Executar o objeto do contrato sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, em rigorosa
conformidade com as cláusulas contratuais;

II -

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento
licitatório;
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III -

Comunicar ao TRE-AM, por escrito, qualquer fato superveniente quando verificar condições
inadequadas para o fornecimento ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do Contrato;

IV -

Responsabilizar-se por todos os encargos tributários, previdenciários, fiscais, comerciais e de
acidente de trabalho decorrentes do serviço e da relação de emprego existente entre a
mesma e o pessoal designado para a execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência, bem como pelos danos e prejuízos que, a qualquer título, venha a causar ao
TRE/AM, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por si e seus
sucessores;

V-

Manter absoluto sigilo sobre documentos e dados a que tiver acesso, em decorrência da
execução dos serviço;

CLÁUSULA QUINTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O acompanhamento da execução, nos seus termos quantitativo e qualitativo dar-se-á por servidor do
TRE/AM, devidamente nomeado pela Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças, que terão
a responsabilidade de acompanhar a conformidade do fornecimento, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do objeto contratado, de acordo com o disposto no art. 67 da Lei n. 8.666/93, devendo
executar, ainda as seguintes atividades, dentre outras:

I)

Registrar as ocorrências relacionadas com o fornecimento, adotando as providências
necessárias ao seu fiel cumprimento;

II)

Comunicar às contratadas os fatos que exijam medidas corretivas;

III)

Comunicar à sua autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes, a ocorrência de fatos que exijam decisões e providências que
ultrapassem a sua competência;

IV)

Atestar as notas fiscais/faturas, confirmando a regular execução dos serviços,
encaminhá-las para Liquidação de Despesa, acompanhadas do Formulário relativo à
Portaria TRE-AM n. 295, de 4 de abril de 2006, que estabelece os procedimentos
preliminares à fase de liquidação de despesa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Nos afastamentos legais do fiscal, a fiscalização do contrato recairá sobre
seu substituto legal.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Deverão os fiscais do Contratante seguir o disposto no item “4” do Termo
de Referência, que trata do Modelo de Execução do Objeto, bem como a própria Contratada. A
fiscalização deve cumprir as disposições constantes dos subitens “5.1” ao “5.11”, do item “5” do
mesmo Termo de Referência, que normatiza a Fiscalização do Contrato e do Preposto, bem como as
Comunicações entre si.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

I.

O pagamento será realizado em até 5 (cinco) dias úteis a contar do atesto da Nota Fiscal,
salvo quando houver pendência de liquidação de qualquer obrigação financeira que for
imposta à Contratada, em virtude de penalidade ou inadimplência, depois de executados os
serviços, por meio de depósito em conta corrente, mediante Ordem Bancária. O atesto na
Nota Fiscal pela fiscalização ocorrerá no prazo de até 5 (cinco) dias úteis.

II.

A Nota Fiscal deverá ser apresentada devidamente preenchida e discriminada, em nome do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, CNPJ n. 05.959.999/0001-14 e remetida via
protocolo ao fiscal nomeado para acompanhamento dos serviços.

III.

Para fazer jus ao pagamento pelos serviços efetivamente realizados, a Contratada deverá
encaminhar ao TRE/AM, os seguintes documentos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Carta de solicitação de pagamento (Anexo V do Termo de Referência);
Nota fiscal;
Recibo devidamente assinado (Anexo VI do Termo de Referência);
Prova de opção pelo simples nacional, art. 6º da Instrução Normativa SRF n. 1540, de
05 de janeiro de 2015 (simples nacional), se for o caso;
Certificado de regularidade do FGTS (CRF);
Certidão negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da União;
Certidão negativa de débitos trabalhistas.

IV.

Caso a Contratada não encaminhe os documentos elencados no item anterior, será notificada para
apresentação daquilo que faltar, não recaindo ao Contratante responsabilidade pelo atraso no
pagamento;

V.

O CNPJ constante da nota fiscal e de todos os documentos dos quais deva constar deve ser o
mesmo indicado no preâmbulo do Contrato, na proposta comercial apresentada por ocasião
da licitação e na nota de empenho;

VI.

O pagamento não ocorrerá enquanto pendente de liquidação qualquer débito referente à
eventual irregularidade, inadimplência ou penalidade aplicada;

VII.

Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamentos provocados exclusivamente pelo
TRE/AM, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, e os juros de mora
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serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação da seguinte fórmula:
I= (TX/100) / 365
EM = I x N x VP, onde:
I= Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora atual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO

Pela execução do objeto do presente Contrato o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor
estimado anual de R$ XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), conforme
proposta comercial da CONTRATADA, sem qualquer ônus ou acréscimos.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

Este instrumento poderá ser alterado com fundamento no art. 65 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de
1993, e alterações posteriores, no que couber.

CLÁUSULA NONA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O presente contrato poderá ser alterado na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos de sua execução, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando, dessa forma, álea
econômica extraordinária e extracontratual, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial, nos termos do Art. 65, II, d, da Lei n. 8.666/1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DEZ - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do objeto do presente instrumento correrão à conta dos recursos
específicos consignados no orçamento da Justiça Eleitoral, no Programa de Trabalho
02.122.0033.20GP.0001 (Julgamento de Causas e Administração do Programa) e Natureza de
Despesa 3.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, e, em anos eleitorais e quando
necessário, a conta do Programa de Trabalho 02.061.0033.4269.0001 – Pleitos Eleitorais.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Para o custeio das despesas decorrentes da execução do objeto deste
instrumento foi emitida a Nota de Empenho n. 2022NE00XXXX, em XX/XX/2022, no valor de R$
XXXXXXX (XXXXXXXXXX).

CLÁUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

I.

Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais cominações legais.

II.

No caso de inexecução total ou parcial do Contrato, a Contratada sujeitar-se-á, garantida a
prévia defesa e o regular processo administrativo, às seguintes sanções, segundo a gravidade
da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
quais serão aplicadas pela autoridade competente:

a)

Multa de mora de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, do
preço mensal do Contrato, nos casos de:
a.1.) Atraso no início da execução do serviço;

a.2.) Atraso na indicação do preposto.

b)

Multa por inexecução parcial, que poderá ser aplicada proporcionalmente à
gravidade da inexecução, conforme Anexo IV do Termo de Referência (Graus de
Infrações para Efeito de Multa por Inexecução Parcial);

c)

Multa por inexecução total, em virtude do não cumprimento das disposições
contratuais, que poderá ser aplicada no percentual de 10% (dez por cento) do preço
global do Contrato;

III.

A sanção prevista no inciso II, alínea “a” poderá ser aplicada cumulativamente com as
penalidades previstas no mesmo inciso, alíneas “b” e “c”.

IV.

As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela autoridade competente do TRE-AM,
segundo a gravidade da falta cometida, em atendimento aos princípios da proporcionalidade
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e razoabilidade, garantida a prévia defesa, o recurso e o regular processo administrativo, e
serão compulsoriamente registradas no SICAF, no Sistema Integrado de Registro do
CEIS/CNEP da Controladoria Geral da União e no Cadastro Informativo de Créditos não
quitados do Setor Público Federal - CADIN, conforme o caso.

V.

As sanções serão relevadas mediante comprovação da incidência das hipóteses previstas nos
incisos II e V do § 1º do Art. 57 da Lei n. 8.666/93, bem como na ocorrência de caso fortuito,
força maior ou fato do príncipe, desde que regularmente comprovado em documentos
contemporâneos a sua ocorrência, motivos em que a contratada não responderá pelos
prejuízos resultantes, conforme preceitua o art. 393 do Código Civil.

VI.

O prazo para defesa prévia e para recurso das sanções previstas neste Termo é de 5 (cinco)
dias úteis, contados da regular notificação da contratada, sendo idêntico o prazo para
resposta da autoridade competente.

VII.

Se a licitante incorrer nas hipóteses de multas previstas neste Edital, havendo créditos a
receber em razão do fornecimento, será efetuada a glosa do valor correspondente à sanção a
ser aplicada, momento em que será notificada para apresentar defesa prévia.

VIII.

Aceita a defesa, o valor glosado será devolvido, em caso de indeferimento ou não
apresentação de defesa prévia e, posteriormente, de recurso, o valor será recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme decisão da autoridade competente.

IX.

Na inexistência ou insuficiência de pagamentos a serem realizados pelo Contratante,
incorrendo a licitante nas sanções previstas neste Edital, será notificada da abertura de
instrução acerca da aplicação da penalidade de multa, podendo manifestar-se sobre a
matéria objeto do procedimento, no prazo fixado no item 17.6.

X.

Indeferidas as alegações apresentadas na defesa prévia ou esgotado o prazo para sua
apresentação sem manifestação da licitante, a autoridade competente aplicará a sanção
cabível, respeitados os direitos previstos no capítulo V da Lei n. 8.666/93.

XI.

No caso de aplicação das multas previstas neste Edital, após a decisão da autoridade
superior, o TRE-AM emitirá Guia de Recolhimento da União–GRU no valor correspondente,
cujo pagamento deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a regular
notificação, sob pena de cobrança judicial.

XII.

Caso o valor da multa não seja passível de inscrição em dívida ativa, a contratada sujeitar-seá à aplicação de outra sanção, respeitando-se, em qualquer hipótese, o devido processo
legal.
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CLÁUSULA DOZE - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

A CONTRATADA sujeitar-se-á às normas da Lei n. 8.666/93 e alterações posteriores, no que respeita
aos recursos contra quaisquer das penalidades que lhe forem impostas.

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas e das condições estabelecidas neste
contrato assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação
através de ofício, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de
qualquer espécie para o CONTRATANTE e sem prejuízo do disposto na Cláusula Doze.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão do presente contrato dar-se-á, ainda, nas seguintes modalidades,
sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores:

Unilateralmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, mediante formalização, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da
mesma Lei;

Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a Termo no processo da licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;

Judicialmente, nos termos da legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão administrativa ou a amigável deverá ser precedida de autorização
escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário
Oficial da União.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por se tratar de serviços de execução contínua, o presente Contrato poderá
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para o CONTRATANTE, limitado, em qualquer caso, a 60 (sessenta) meses, sempre através
de Termos Aditivos, conforme permissivo contido no Art. 57, inciso II da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caráter excepcional, mediante autorização da autoridade superior e
devidamente justificado, o prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado em até 12
(doze) meses, conforme faculta o Art. 57, §4º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para que o presente contrato seja prorrogado devem ser preenchidos todos
os requisitos abaixo enumerados, e autorizado formalmente pela autoridade competente:
a) Interesse do CONTRATANTE na realização do serviço;
b) Prestação regular dos serviços;
c) Ausência de qualquer punição de natureza pecuniária imposta à CONTRATADA;
d) Permanência de valor do contrato economicamente vantajoso para o CONTRATANTE,
demonstrado mediante pesquisa de mercado;
e) Concordância da CONTRATADA com a prorrogação.

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente instrumento será providenciada pelo CONTRATANTE, na forma prevista no
parágrafo único, do Art. 61, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

Integram o presente instrumento como se nele estivessem transcritos, naquilo que não o contrarie,
os seguintes documentos:

I-

Processo PAD nº 7647/2021 TRE-AM;

II -

Termo de Referência nº 1/2022-EPC – Portaria TRE-AM nº 576/2021;

III -

Edital de Pregão n. XX/2022; e

IV -

Proposta comercial firmada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DEZESSETE - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Este instrumento fundamenta-se nos artigos 54 e seguintes, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993,
e alterações posteriores.

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO
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Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal no Estado do Amazonas para solucionar
questões resultantes da aplicação deste instrumento ou a ele relativas, não resolvidas na esfera
administrativa, com renúncia expressa a qualquer outro.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 1 (umas) via
de igual teor e forma para todos os fins de direito.

Manaus (AM), XX de XXXXXXXXXXX de 2022

Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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ANEXO III DO EDITAL

PORTARIA N. 438/2016

O PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 7º da Lei n. 10.520/2002, 9.784/1999 e no art. 17 do Regimento
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

CONSIDERANDO decisão proferida no Processo Administrativo Digital n. 1789/2015;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de sistematizar a aplicação de sanções administrativas a
licitantes, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir, por meio desta portaria, o rito do Processo Administrativo de Apuração de
Responsabilidade referente às infrações praticadas pelos fornecedores do Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas, bem como regulamentar a competência para aplicação das sanções administrativas
cabíveis, conforme previsto nas leis, normas, contratos e instrumentos convocatórios.

Parágrafo único. As sanções de que trata esta portaria são as previstas no art. 7º da Lei 10.520, de 17
de julho de 2002.

Art. 2º. Na aplicação das sanções administrativas de que trata esta portaria, a autoridade
administrativa levará em conta a conduta praticada e a intensidade do dano provocado, segundo os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Art. 3º. Nas licitações realizadas na modalidade Pregão, ficará impedido de licitar e contratar com a
União, bem como será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF, e no cadastro de fornecedores do TRE-AM, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias e pelo
prazo máximo de 05 (cinco) anos, a que se refere o inciso XIV do art. 4º e o art. 7º da Lei nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, sem prejuízo de multa de até 5% do valor estimado para a contratação e
demais cominações legais, o licitante que:
I – deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
II – não mantiver as condições apresentadas na proposta;
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III – comportar-se de modo inidôneo;
IV – fazer declaração falsa.
Parágrafo único. Para os fins do inciso III, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts.
90, 92, 93,94, 95 e 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º. A iniciativa para instrução do procedimento relativo à aplicação de penalidades será do
pregoeiro, sempre que houver o descumprimento das normas editalícias durante o transcurso do
certame licitatório.

§ 1º Na hipótese prevista no caput deste artigo, o pregoeiro deverá indicar, em despacho
fundamentado, as penalidades específicas que poderão ser aplicadas, demonstrando o dispositivo
editalício violado bem como a respectiva sanção, abstendo-se de realizar cálculos monetários.

§ 2º O pregoeiro, ao indicar as penalidades específicas que deverão ser aplicadas, deverá sopesar os
danos causados à Administração pelo descumprimento de regras editalícias, analisando, sempre que
possível, os transtornos causados ao interesse público.

Art. 5º. O procedimento para apuração da sanção deverá observar o seguinte rito:

I - notificação à licitante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, acerca da intenção
do Tribunal em aplicar penalidade, designando a abertura de prazo de 05 (cinco) dias para
apresentação de defesa prévia, bem como abertura de vista dos autos;
II – apreciação da defesa prévia pelo pregoeiro em despacho fundamentado e remessa dos
autos à Diretoria-Geral;
III- análise dos autos pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral;
IV - encaminhamento do feito à Presidência pela Diretoria-Geral;
V – decisão sobre a aplicação da penalidade pela Presidência em despacho fundamentado;
VI – notificação ao licitante do ato decisório por intermédio da Comissão Permanente de Licitação;
VII- abertura de prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso, bem como abertura de vista
dos autos à licitante pela Comissão Permanente de Licitação;
VIII - encaminhamento à Presidência pela Diretoria-Geral;
IX - análise das razões do recurso pela Assessoria Jurídica da Presidência;
X - decisão pelo acolhimento, ou não, do recurso e, consequentemente, pela manutenção, ou não,
da sanção.
XI - mantida a sanção, os autos serão remetidos à Secretaria Judiciária para distribuição, visando a
submissão ao Tribunal, para decisão;
XII - proferida decisão pelo Tribunal, notificação do licitante pela Secretaria Jucidiária sobre o ato
que decidiu o recurso
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XIII – após certificado o trânsito em julgado da decisão, pela Secretaria Judiciária, esta remeterá o
feito à Diretoria Geral, para posterior encaminhamento dos autos à Secretaria de Administração,
Orçamento e Finanças, a fim de adotar as providências subsequentes;
XIV – Havendo decisão pela aplicação de multa, os autos serão encaminhados à Coordenadoria de
Orçamento e Finanças para cálculo dos valores a serem recolhidos, emitindo a guia respectiva, que
deverá ser encaminhada à licitante, pelo Gabinete da Secretaria de Administração.

Art. 6º. Quando o contratado apresentar defesa prévia ou fizer uso do direito de recorrer, deverá
indicar o número do respectivo processo. A apresentação da peça dar-se-á de uma das seguintes
maneiras:
I – mediante protocolização na seção de Protocolo e Expedição, que encaminhará o expediente ao
Pregoeiro;
II – mediante encaminhamento via mensagem eletrônica, endereçada à conta de correio eletrônico
da Comissão Permanente de Licitação (cpl@tre-am.jus.br), que deverá certificar o dia e o horário do
recebimento.

§ 1º A cópia da notificação enviada ao licitante deverá ser juntada aos autos, devendo o servidor,
responsável por esse procedimento, registrar os dados relativos à confirmação de recebimento.

§ 2º O pregoeiro, antes de analisar o mérito da defesa prévia, deverá certificar, por escrito, a
tempestividade da respectiva apresentação ou interposição.

§ 3º Caso o contratado não tenha domicílio ou sede em Manaus/AM, poderá ser apresentada a
defesa prévia ou interposto o recurso por intermédio dos Correios, desde que observados os prazos
legais.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR YÊDO SIMÕES DE OLIVEIRA
Presidente do TRE
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Anexo IV do Edital – Planilha Pesquisa de Preços
Objeto: Contratação de empresa para atendimento psicológico aos servidores e magistrados do TRE/AM.

Item

1

Descrição

Contratação de empresa especializada
na prestação de serviço psicológico,
com jornada de 20h semanais, para
atendimento aos servidores e aos
magistrados do Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas, pelo prazo de
12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos da lei.

Quantidade

Unidade

Valor
Unitário
Estimado

Valor Total
Estimado

12

Meses

R$ 6.387,53

R$ 76.650,36

VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO

R$ 76.650,36

Notas:
1. Planilha de estimativa de despesa conforme art. 40, § 2º, inciso II, da Lei n. 8.666/93 e art. 8º, inciso III, do Decreto n.
10.024/2019.
2. Valores unitários obtidos através de pesquisa de preços nos termos da IN n. 73/2020-SEGES/MP.

