
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 292/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 

CONSIDERANDO o contido no art. 67 da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO a Decisão nº 1356, da Presidência (doc. 0910332)

proferida no Procedimento Administrativo nº 0001152-47.2021.6.02.8000; e
CONSIDERANDO o que consta no Procedimento Administrativo nº

0001152-47.2021.6.02.8000.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Alterar a Portaria Presidência nº 14/2021 para, sem prejuízo dos

atos de gestão praticados até então, designar o servidor Guilherme Machado Rebelo,
Chefe da Seção de Gestão de Contratos, e o servidor André Frazão de Omena, lotado na
Seção de Gestão de Contratos, como gestor e gestor substituto, respectivamente, da Ata de
Registro de Preços nº 22/2020, de equipamentos e licenças de softwares para
compor/atualizar a solução de backup em uso neste Tribunal, firmado com a empresa
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0001-88, conforme publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico
nº 81/2020 .

Art. 2º. A fiscalização, na forma do Edital do Pregão Eletrônico nº 81/2020,
do qual decorreu a Ata de Registro de Preços nº 22/2020, fica a cargo do servidor
designado para a chefia da Seção de Gerência de Infraestrutura e, na sua ausência e
impedimentos, ao seu substituto legal.

Art. 3º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em
conformidade, no que for compatível, com o previsto no art. 20, da  Resolução n.º
15.787/2017, sem prejuízo do disposto nos demais normativos que disciplinam a matéria.

Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE 

Maceió, 14 de julho de 2021.
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 15/07/2021, às
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