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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
ESCOLA JUDICIAL/SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

 
PROAD Nº. 4865/2021  

PROJETO BÁSICO 

1 – OBJETO 
 
1.1 A contratação de 5 licenças de acessos à plataforma de cursos on line da empresa AOVS 
SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A. (ALURA - www.alura.com.br), “Contratada”, por um 
período de um ano, na categoria Corp. 
 
 

2 –  ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO  
 

2.1 A Plataforma oferece centenas de cursos de programação, front-end, mobile, infraestrutura, 
design, UX, agilidade, marketing digital, liderança e outros.  
As aulas são voltadas às soluções para o dia a dia das empresas brasileiras e multinacionais, e 
novos cursos são adicionados todas as semanas, de acordo com as demandas do mercado. 
 
O plano corporativo oferece: 
 

a) acesso a todos os cursos; 

b) painel de gestão de times com relatórios gerenciais;  

c) plano de estudos; 

d) suporte por e-mail e telefone; 

e) aplicativo mobile iOS e Android; 

f) fórum de dúvidas; 

 

2.2  A descrição do produto e quantidade de acesso será conforme destacado na tabela abaixo: 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.3. A Plataforma é de propriedade da Contratada e de seus licenciantes e por eles administrados. 

Descrição Produtos Quantidade Unidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

Assinatura na categoria 
Corp para acesso aos 
cursos on line por um 
período de 12 meses 

5 Acesso R$ 1.200,00 R$ 6.000,00  
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O Conteúdo ou qualquer material disponível na Plataforma, tais como gráficos, infográficos, 
tabelas, design gráfico, vídeo aulas, questionários, materiais de apresentação, atividades, 
programas, códigos e demais imagens, textos, leiautes, esquemas, exibições, ilustrações, 
documentos, materiais, clipes de áudio e vídeo, HTML e arquivos, são de propriedade da 
Contratada ou de seus licenciantes, sendo protegidas por direitos autorais, patentes e/ou outros 
direitos de propriedade intelectual, em conformidade com as leis brasileiras. 

2.4. A Contratante responsabiliza-se pela escolha dos usuários que irão utilizar a plataforma, bem 
como por todos os acessos e veiculações realizadas na plataforma, provenientes de login e senha 
fornecidos pela Contratada. 
 

 
 

3 - JUSTIFICATIVA  
 
3.1 Promover a execução do plano anual de capacitação da Secretaria de Tecnologia da 
Informação, com acesso a um grande número de cursos com menor custo para o Tribunal, já que 
não haverá despesas com diárias, passagens e inscrições de altos valores; 

 
3.2   A contratação é necessária para viabilizar o cumprimento das metas de capacitação anual de 
TIC definidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC e no Plano Anual e 
Capacitação – PACTIC.   

 

4 - FORMA DE EXECUÇÃO 
 
4.1 A execução dar-se-á por meio de fornecimento do produto, na forma a seguir: 
 

4.1.1 A contratada deverá disponibilizar acesso à plataforma com login e senha a usuários, bem 
como da informação aos usuários para utilização da ferramenta, sem ônus para o contratante; 
 
4.1.2 A contratada deverá manter o serviço on-line, com acesso à página virtual 
www.alura.com.br; 
 
4.1.3 A contratada deverá permitir o acesso à plataforma pelo  período de 12 meses a contar da 
primeira liberação dos acessos. 
 
4.1.4 Deverão ser concedidas 5 (cinco) licenças, por R$ 6.000,00 (seis mil reais), para 
capacitação de 5 (cinco) servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações, 
podendo haver substituição ou manutenção de qualquer um dos cinco alunos após 6 meses. 
 
 

5 – VALOR TOTAL DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
5.1 O valor total do produto contratado é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), baseado na proposta 
comercial enviada pela empresa AOVS SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A. (ALURA), bem 
como folder disponibilizado no endereço eletrônico da empresa, conforme quadro de preços 
abaixo: 
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6 –  ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 
 
A contratação do produto dar-se-á por inexigibilidade de licitação com fundamento no 
disposto do artigo art. 25, II, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as modificações 
introduzidas pelas Leis Federais nº. 8.883, de 08 de junho de 1994 e nº. 9.648, de 27 de maio de 
1998. 
 

7 – FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1 As disposições do projeto básico, proposta da contratada e nota de empenho, terão valor de 
contrato, gerando direitos e obrigações tanto para a contratada quanto para o contratante. 
 
7.2 Por ocasião da emissão da nota de empenho, será verificada a regularidade do cadastramento 
e da habilitação parcial da empresa no SICAF, por meio de consulta “on line” ao sistema. O 
resultado destes procedimentos será juntado ao processo. 
 
 

8 – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA CONTRATAÇÃO 
 
8.1 Serão exigidos os seguintes documentos: 
 
8.1.1 Habilitação Jurídica: 
 
8.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 
8.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores;  
8.1.1.2.1 A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresentação do 
Contrato Social ou o Estatuto acompanhado de todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo 
Contrato Consolidado contemplando as alterações posteriores, se houver; 
8.1.1.3 Ato constitutivo/contrato social, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova 
de diretoria em exercício; 
8.1.1.3.1 Certidão expedida por Órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato 
constitutivo, em caso de sociedades simples; 
8.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

Descrição Produtos Quantidade Unidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

Assinatura na categoria Corp para 
acesso aos cursos on line por um 
período de 12 meses 

5 Acesso R$ 1.200,00 R$ 6.000,00  
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competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 
 
8.1.2.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 
8.1.2.2 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF). ou Certidão Positiva com 
efeitos de Negativa. 
8.1.2.3 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao disposto na Lei 12.440/2011. 
 
8.1.3 Para cumprimento do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988: 
 
8.1.3.1 DECLARAÇÃO, firmada pela contratada de que não possui em seu quadro funcional 
menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e nem menores de 
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos catorze. 
 
8.1.3.2 Documentação Complementar: 
 
8.1.3.3 Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do 
art. 32 da Lei nº. 8666/93, e de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.3 
 
8.1.3.4 Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros, Juízes e servidores 
ocupantes de cargos de direção e assessoramento vinculados ao TRT 19ª Região, na forma da 
resolução do Conselho Nacional da Justiça nº. 09/2005. 
 
8.1.3.5 Para fins de contratação, a verificação em sítios oficiais de órgãos e entidades emissores 
de certidões constitui meio legal de prova. 
 
8.1.3.6 Os documentos necessários à contratação poderão ser apresentados em original, em cópia 
autenticada por cartório competente, publicação em órgão da imprensa oficial ou em cópia 
simples, desde que acompanhadas dos originais para conferência por membro da Secretaria de 
Licitações. 
 
8.2  A comprovação do cadastro e a habilitação no SICAF, assim como a validade dos 
documentos exigidos, dar-se-á através de consulta on-line ao sistema,  extraindo-se relatório 
que será anexado ao processo. 
 
8.3 Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº. 
1.793/2011-Plenário, serão realizadas as seguintes consultas: 
 
8.3.1 aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas/CGU (Portal da Transparência – www.transparencia.gov.br); 
 
8.3.2 aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br). 

 



5 
 

8.3.3 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (www.tcu.gov.br). 

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

 
9 – JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

 
9.1 Nos termos do disposto do Art. 26, inciso III, da Lei nº. 8.666 de 1993, e Orientação 
Normativa AGU nº. 17/2009, a justificativa do preço na inexigibilidade dar-se-á pelo que 
disponibiliza em endereço eletrônico www.alura. com.br, bem como pela comparação da proposta 
apresentada com preços praticados pela futura contratada junto a órgãos da Administração 
Pública, conforme segue: 
 

ÓRGÃO 
PÚBLICO 

INEXIGIBILIDADE 
DE LITAÇÃO 

NOTA DE 
EMPENHO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

TRIBUNAL 
REGIONAL DO 

TRABALHO DA 11ª 
REGIÃO 

2022NE000365 Assinatura para 18 acessos à plataforma 
por período de 12 meses. 

R$ 1.200,00 

TRIBUNAL 
REGIONAL DO 

TRABALHO DA 20ª 
REGIÃO 

2022NE000151 Assinatura para 24 acessos à plataforma 
por período de 12 meses. 

R$ 1.200,00 

FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO 
AMAPÁ 

2022NE000047 Assinatura para 14 acessos à plataforma 
por período de 12 meses. 

R$ 1.200,00 

 
 

10 –  ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
10.1 Nos termos do art. 67, caput e § 1°, da Lei n° 8.666/93, a contratante designará um fiscal 
demandante (Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações), que fiscalizará o 
contrato quanto aos aspectos funcionais da solução/plataforma contratada e um gestor e um fiscal 
administrativos, da Escola Judicial, que tratarão das questões administrativas referentes a este 
contrato.  
 
10.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 
solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 
 
10.3 A contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços, se em desacordo com as 
disposições contidas neste Projeto Básico. 
 
10.4 A fiscalização pelo contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada por 
quaisquer irregularidades na contratação, nem perante terceiros, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a 
corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes ou preposto. 
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10.5 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Projeto Básico, deverão ser 
prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante. 
 
10.6 A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do Tribunal, não eximirá a 
contratada total responsabilidade pela má execução da contratação. 
 

11 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
11.1 Proporcionar à contratada todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais. 
 
11.2 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado e nas condições estabelecidas. 
 
11.3 Exercer a fiscalização e acompanhamento da execução do contrato. 
 
11.4 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitados pela contratada, desde que 
atendidas as obrigações contratuais. 
 
11.5 Rejeitar os produtos/serviços que estiverem em desacordo com as especificações previstas 
neste projeto básico e seus anexos e notificar a contratada. 
 
11.6 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada. 
 
11.7 Aplicar as sanções administrativas nos casos de inadimplemento da execução contratual. 
 
11.8. Indicar, por meio da Unidade Demandante, os servidores (usuários) que utilizarão a 
plataforma de cursos, objeto deste contrato, bem como manter suas informações cadastrais  
atualizadas, dando ciência aos mesmos das responsabilidades inerentes à atualização/correção 
dos dados e à participação. 
 

12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1 Fornecer ao Tribunal, na quantidade contratada, as permissões para aceso ao produto por 
meio da disponibilização de logins e senhas individuais. 
 
12.2 Prover disponibilidade do sistema 24(vinte e quatro) horas por dia durante o período 
integral da assinatura. 
 
12.3 Disponibilizar ao contratante esclarecimentos que se fizerem necessários para navegação no 
site da empresa, nos acessos do respectivo site, ou para qualquer outra informação adicional os 
seus analistas de suporte, que atenderão por meio do telefone e /ou e-mail. 
 
12.4 Alterar, a qualquer tempo e sem custo adicional, os logins e senhas, a pedido do órgão de 
fiscalização em casos de impedimento, tais como: exoneração, afastamento, férias mediante 
formalização. 
 
12.5 Aceitar acréscimos ou supressões dentro dos limites fixados pela Lei nº. 8.666/93. 
 
12.6 Atender prontamente quaisquer exigências do fiscal do contrato, inerentes ao objeto do 
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contrato. 
 
12.7 Executar os serviços conforme especificações do projeto básico e de sua proposta, com os 
recursos necessários ao perfeito cumprimento das exigências estabelecidas 
 
12.8 Responder por todas as despesas decorrentes da execução do objeto deste projeto básico. 
 
12.9 Manter durante a execução do objeto todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas. 
 
12.10 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no  Projeto Básico. 
 

13 – PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

13.1 O pagamento será efetuado, em parcela única, em até 5(dias) úteis, contados a partir da 
disponibilização do acesso à plataforma de cursos, através de crédito em conta corrente mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 
 

a) Nota fiscal/fatura contendo a descrição dos serviços, conforme proposta apresentada;  
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
d) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
13.2 A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da documentação 
requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à empresa contratada para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.  
 
13.3 O TRT19 reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que 
trata a Instrução Normativa SRF n.º 1.234, de 11 de Janeiro de 2012 ou outra norma vigente à 
época da ocorrência do pagamento. 
 
13.3.1 Não haverá retenção acima caso a contratada seja optante pelo Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, mediante comprovação da opção ou 
encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3º da IN SRF nº. 1.234/2012 e suas 
alterações posteriores. 
 
13.4 O TRT19 se reserva no direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação 
do serviço, este estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas neste projeto 
básico. 
 
13.5 O TRT19 poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizações devidas. 
 
13.6 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 
 
13.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido 
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de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, entre a data de pagamento prevista para o 
pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte 
fórmula: 
 
EM=IxNxVP 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N  = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 
I=TX  I = (6/100)  I = 0,00016438 
                    365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
 

14 –VIGÊNCIA  
 
14.1  O contrato terá vigência de 12 meses a partir da liberação do acesso. O acesso deverá 
acontecer a partir do recebimento da nota de empenho pela empresa contratada. 

 
15– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 

Região poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar 
as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93 e ao pagamento de multa nos seguintes 
termos: 

a) pelo atraso na disponibilização do acesso à plataforma em relação ao mês previsto 
para início da execução do contrato: 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia 
decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato;  
 
b) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste projeto básico e não 
abrangida na alínea anterior: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.  

 
15.2 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
 

15.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação. 

 
16 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
16.1 Os dados do  TRT da 19ª Região: CNPJ: nº. 35.734.318/0001-80  e UASG: nº. 080022. 
 
16.2 Constituem motivos para rescisão do contrato hipótese previstas no art. 78 da Lei 8666/93. 
 



9 
 

16.3 As disposições deste projeto básico, proposta do fornecedor e Nota de Empenho, terão valor 
de contrato, gerando direitos e obrigações tanto para a Contratada quanto para o Contratante. 

 

 

Maceió, 8 de agosto de 2022. 
 
 
 

MANOEL MESSIAS FEITOZA 
Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicações 

Unidade Demandante 
 
 
 

MARISTELA PELLENZ CASADO 
Secretária da Escola Judicial 

 
 
 
 

Desembargador PEDRO INÁCIO DA SILVA 
Diretor da Escola Judicial do TRT da 19ª Região 


		2022-08-16T14:56:34-0300
	IVANILDA MENEZES VASCONCELOS VIEIRA




