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Memorando nº 877 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 16 de setembro de 2020.

Para: SAD.
C/C: COSEG.
Assunto: Aquisição de estruturas de acrílico para a retomada
total das atividades presenciais no Plenário do TRE-AL.

 

Senhor Secretário,
 
A Seção de Manutenção e Reparos elaborou um

estudo de quantificação de servidores simultâneos, para toda
a sede do TRE-AL, o qual foi apresentado nos autos do
processo 0007695-03.2020.6.02.8000, por intermédio dos
documentos SEI's 0755907, 0755934 e 0755935.

Neste estudo, a equipe técnica desta setorial
promoveu a avaliação dos ambientes de todos os
pavimentos da sede e consolidou a análise, no referido
documento 0755907. Estes documentos descrevem os
posicionamentos dos servidores, nos ambientes de trabalho,
observando o distanciamento prescrito na Cartilha de
Retomada ao Trabalho (0750877), elaborada pela Assessoria
de Assistência Médica e Odontológica deste Tribunal, além de
definir os posicionamentos dos protetores de acrílicos,
demarcação de piso, sentido de  fluxo, posicionamento de
totens de álcool em gel, tapete sanitário e dispenseres de
sabonete líquido e papel toalha. 

O ambiente do Plenário não foi alvo de estudo
particularizado pela AAMO, no momento da elaboração da
Cartilha de Retomada ao Trabalho (0750877), desta forma,
efetuou-se uma proposta inicial para o funcionamento desta
área, conforme planta baixa (fls. 02) do evento SEI 0755907.
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Esta proposta tinha o objetivo de definir o número máximo de
integrante da bancada, valendo-se do afastamento físico e dos
protetores acrílicos de bancada. Todavia, para a realização de
sessão no pleno, deve-se ocupar toda a bancada, ou seja, as
11 (onze) cadeiras dispostas naquele ambiente.

Diante disto, a arquitetura da SMR, na pessoa da
arquiteta Luciana Brêda, elaborou um novo estudo do
ambiente do PLENO, o qual ensejou nas peças técnicas
0763559 e 0763563. Este estudo apontou a necessidade de se
efetuar um confinamento lateral a partir do piso, de todas as
cadeiras da bancada do PLENO, além das segregações
estabelecidas pelas divisórias acrílicas de bancada.
Preliminarmente, esta setorial solicitou um orçamento
(0763576) da empresa fornecedora das barreiras acrílicas de
mesa, de forma a mensurar a ordem de grandeza, desta
contratação das divisórias do plenário do TRE-AL.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
encaminho estes autos para análise e deliberação superior.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 17/09/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0764172 e o código CRC 463F41D3.

0008654-71.2020.6.02.8000 0764172v10
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TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

 Divisória Protetores de Acrílico – Covid-19 

 

1. Objeto 

Trata-se da aquisição de Divisórias Protetores de Acrílico verticais(de 
piso e de mesa) para as dependências internas do Salão do Pleno do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no pavimento 
térreo na Av. Aristeu de Andrade, 377, bairro do Farol em Maceió-
AL. 

Aquisição esta em LOTE ÚNICO. 

2. Justificativa 

Por trata-se de pandemia contra o vírus Covid-19 e ano de pleito 
eleitoral justifica-se esta aquisição a fim de garantir condições 
mínimas de segurança para aquisição dos protetores verticais de piso 
e de mesa entre os membros da bancada do Salão do Pleno do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

Estes protetores serão necessários para suprir essa demanda em 
local atípico a cartilha pela AAMO elaborada. Entendendo que não 
será possível exclusão de participação entre eles para as sessões 
plenárias. 

 

 

3.Disposições 

Gerais 

3.1. O objeto a ser fornecido deverá ser novo e de boa qualidade 
acompanhado de todo material necessário para a instalação pelos 
artífices deste tribunal nos devidos locais a exemplo de fitas adesivas 
ou parafusos e buchas; 

3.2 O fornecimento do material ficará a cargo da CONTRATADA, até 
a sede deste Tribunal; 

3.3 A CONTRATADA deverá, dentro do prazo de garantia indicado no 
item 6, reparar, corrigir, remover ou substituir o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios de fabricação, defeitos ou incorreções 
aferidas durante a instalação (pelo TRE) do material entregue, no 
prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, a partir da comunicação 
efetuada pela unidade competente deste Egrégio Tribunal. 

 

4. Descrição e 

especificação 

do objeto 

Vide anexos: 

ANEXO I – Levantamento Fotográfico 

ANEXO II – Especificação descritiva e imagens de referência 

5. Local e prazo 

de instalação 

  

Os equipamentos adquiridos deverão ser entregues no prazo 
máximo 15 (quinze) dias corridos, a contar da entrega da Nota de 
Empenho e/ou Ordem de Serviço. 
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6. Prazo de 

Garantia 3(três) meses para defeito de fabricação 

7. Pagamento 

7.1 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de 
crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias, após o atesto da 
Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, 
somente após a conclusão dos serviços; 

7.2 Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam 
retenções indesejadas. 

8. Gestão e  

fiscalização 

A entrega do objeto será acompanhada pela unidade competente 
para este fim SEALMOX – Seção de Almoxarifado,  de forma 
satisfatória e atestada pela Seção de Manutenção e Reparos – SMR. 

9. Sanções 

Administrativas 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes 
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 
aplicadas cumulativamente: 

9.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de 
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o 
cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar 
outras mais severas; 

9.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 
10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto 
ou na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado 
do contrato; 

9.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do 
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total 
ou parcial das obrigações assumidas; 

9.4 Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; 

9.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da 
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93; 

9.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade 
pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro) horas do início 
do cumprimento das obrigações contratuais; 

9.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser 
impostas cumulativamente com as demais; 

9.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 
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(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 
contraditório e a ampla defesa; 

9.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos 
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas 
judicialmente. 

 

Maceió/AL, 18 de setembro de 2020. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 

 Divisória Protetores de Acrílico – Covid-19 

ESPECIFICAÇÃO DESCRITIVA DO PRODUTO E IMAGEM DE REFERÊNCIA 

PROTETOR PAINEL VERTICAL – individual, tipo escudo, de piso e de mesa, de proteção 
contra Corona-vírus COVID-19, em acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 1,00 m(l) 
somado ao de bancada medindo 0,70m (h) x 0,50 m (l) ambos de 6 mm de espessura, 
com bases de sustentação, parafusos e encaixe entre si seja por fita adesiva dupla face 
de alta aderência e ou presilhas de fixação.   

QUANTITATIVO: 12(doze) unidades 

 

 

 

 

 

 

Croqui Esquemático – Painel de piso e de Bancada 
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IMAGENS DE REFERENCIA 

BANCADA DO PLENO – 1ºandar dado Ed. OAM. Sede do TER-AL 

 

 

 

 

 

 
Maceió/AL, 18 de setembro de 2020. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR 
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Esta setorial encaminha para análise e deliberação

de Vossa Senhoria, o Termo de Referência 0765735,
elaborado pela arquiteta Luciana Brêda, de forma a viabilizar
a utilização o plenário com todas as suas cadeiras, no total de
11 (onze) lugares, com segurança, nos termos das
recomendações da Cartilha de Retomada ao Trabalho
(0750877), apesar desta não descrever em particular este
ambiente da sede do TRE-AL.

Esta contratação visa reestabelecer a utilização
máxima da bancada do PLENO, conforme a planta baixa
juntada  no evento SEI nº 0766669. As demais plantas baixas
de toda a sede estão juntadas no evento SEI nº 0766542 que
tramita nos autos do P.A. 0007695-03.2020.6.02.8000. De
forma, a auxiliar a referida contratação, no evento SEI nº
0766673, consta uma segunda proposta de fornecedor, com
capacidade técnica para a execução do objeto.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
encaminho os autos para análise e deliberação da SAD,
enfatizando que após a contratação, faz-se necessário o lapso
temporal de 15dias (quinze dias) para a efetiva instalação das
divisões da bancada.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/09/2020, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766662 e o código CRC 37DDFC59.

0008654-71.2020.6.02.8000 0766662v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto ao superior conhecimento de Vossa

Senhoria o estudo elaborado pela SMR, para ajuste da
bancada do Pleno e da Sala de Sessões às medidas de
prevenção ao contágio da Covid-19, com o intuito de se
manter o quantitativo de todos os lugares hoje disponíveis
(doc. 0766669). Foi apresentado Termo de Rereferência para
a contratação (doc. 0765735) e apresentada uma proposta de
preço inicial (doc. 0766673).

No Memorando nº 877 (doc. 0764172), ressalta o
Sr. Chefe da SMR que:

O ambiente do Plenário não foi alvo de estudo
particularizado pela AAMO, no momento da
elaboração da Cartilha de Retomada ao
Trabalho (0750877), desta forma, efetuou-se
uma proposta inicial para o funcionamento
desta área, conforme planta baixa (fls. 02) do
evento SEI 0755907. Esta proposta tinha o
objetivo de definir o número máximo de
integrante da bancada, valendo-se do
afastamento físico e dos protetores acrílicos
de bancada. Todavia, para a realização de
sessão no pleno, deve-se ocupar toda a
bancada, ou seja, as 11 (onze) cadeiras
dispostas naquele ambiente.

 
Dessa forma, solicito a especial consideração de
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Vossa Senhoria no sentido de remeter os presentes autos à
análise e avaliação da AAMO, dada a finalidade das
intervenções, que é proporcionar o uso do ambiente em
acordo com as recomendações sanitárias pertinentes à
prevenção do contágio da Covid-19.

Se a proposição da SMR for aprovada, peço vênia
para sugerir que o feito siga à SEIC, para urgente instrução,
no sentido de concluirmos a contratação, de forma direta, nos
termos e condições definidos pela Lei nº 13.979/2020, art. 4º.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2020, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766761 e o código CRC 70A16F50.

0008654-71.2020.6.02.8000 0766761v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
Aquiescendo com a sugestão contida no Despacho

GSAD 0766761, faço remessa dos autos à Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica para análise e
pronunciamento, com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/09/2020, às 21:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767540 e o código CRC F152CD2D.

0008654-71.2020.6.02.8000 0767540v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
À Direção Geral,
 
A AAMO, em atendimento ao pleito que trata das

questões relativas ao distanciamento, aquiesce a ponderação
de reduzir o espaço entre os postos de trabalho da mesa do
pleno, atualmente blindadas em acrílico, o que permite  uma
pequena redução do distancianto inicialmente calculado em 2
metros, de forma que possa acolher todos os membros do
pleno sem descumprir as normas e diretrizes contidas no
Plano de Retomada Gradual ao Trabalho Presencial.
Outrossim, ressalta que a distância mínima entre estes
postos não devem, em absoluto, sequer ficar à distância
aquém de 1,5 m. Consoante estas assertivas, acolhemos a
solicitação do pleito contida no despacho 0766761.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessora-Chefe, em
22/09/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768385 e o código CRC 90248AB2.

0008654-71.2020.6.02.8000 0768385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Considerando o pronunciamento do Senhor

Assessor-Chefe da AAMO, nos termos do despacho 0768385,
aquiescendo com a proposta elaborada pela Secretaria de
Administração, visando à redução do espaço entre os postos
de trabalho da mesa do Pleno deste Tribunal, faço remessa
dos presentes autos à SEIC para a necessária instrução da
contratação ora objeto deste procedimento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/09/2020, às 08:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768632 e o código CRC DE5048AD.

0008654-71.2020.6.02.8000 0768632v1
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E-mail - 0770167

Data de Envio: 
  24/09/2020 14:54:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    zipcomunicacaovisual@gmail.com
    digitalsign.al@hotmail.com
    corporativo@pikoli.com.br
    comercial2@infinnibrasil.com.br
    raphael@infinnibrasil.com.br
    youbrindes@outlook.com
    licitacao.betbi@gmail.com
    dgbrindes@ig.com.br
    comercial@topbrindes.com
    stparaiba@hotmail.com
    geniospapelaria@gmail.com
    darpoador@hotmail.com
    contato@arpoador-al.com.br
    vendas@brindesalagoas.com.br
    maceio@brindesmaceio.com.br
    vendas@servgela.com.br
    comercial@dealerbrindes.com.br
    contato@oficinadaimagembrindes.com.br
    masterplacas.to@gmail.com
    vendas@megaxadrez.com.br
    clickdigitalmg@gmail.com
    mledistribuidora@gmail.com
    grafixlicitacao@gmail.com
    atendimento@sublimesign.com.br
    contato@sublimesign.com.br
    sete_comunicacaovisual@hotmail.com
    setecomunicacaovisual@yahoo.com.br
    contato@evolutebrindes.com.br
    contato@toknobre.com.br
    suzi_licitacao@hotmail.com
    faredltdaregina@hotmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    vendas@tudoemacrilico.com
    castcril@castcril.com.br
    vendas@savion.com.br
    acrildestac@acrildestac.com.br
    contato@acrihouse.com.br
    contato@acrilicospaulista.com.br
    contato@conceitoacrilico.com.br

Assunto: 
  Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de Acrílico - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados,

Nosso TRE_AL pretende adquirir Divisórias Protetores de Acrílico verticais(de piso e de mesa) para as
dependências internas do Salão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no
pavimento térreo na Av. Aristeu de Andrade, 377, bairro do Farol em Maceió- AL, conforme especificação
abaixo e demais detalhes no arquivos em anexo.

12 UNIDADES.

PROTETOR PAINEL VERTICAL individual, tipo escudo, de piso e de mesa, de proteção contra Corona-vírus
COVID-19, em acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 1,00 m(l) somado ao de bancada medindo 0,70m
(h) x 0,50 m (l) ambos de 6 mm de espessura, com bases de sustentação, parafusos e encaixe entre si

E-mail SEIC 0770167         SEI 0008654-71.2020.6.02.8000 / pg. 17



seja por fita adesiva dupla face de alta aderência e ou presilhas de fixação.

FAVOR INFORMAR CASO NÃO POSSA OFERTAR A COTAÇÃO.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
TRE-AL/COMAP/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0765735_TR_ACRILICO_COVID__Bancada_do_pleno.pdf
    Anexo_0766669_2__Pavimento___Bancada_do_Pleno.pdf
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De: Acrildestac Acrilico <acrildestac@acrildestac.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 24/09/2020 03:57 PM
Assunto: [seic] Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de Acrílico - TRE-AL

Boa tarde!

 

                Primeiramente gostaríamos de agradecer o seu contato.

                Quanto ao seu pedido, informamos que não produzimos o modelo de peça solicitados.

                Havendo qualquer dúvida, estou ao dispor.

Atenciosamente,

WILMERTON NOVI
Depto. Comercial

(11) 2909-5000
(também para WhatsApp)

ACRILDESTAC IND. COM. LTDA. 
R. José Bernardo Pinto, 761 - Vl. Guilherme
SP - SP - 02055-001

Siga-nos em nossas redes sociais:
         

Em qui., 24 de set. de 2020 às 14:55, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados,

Nosso TRE_AL pretende adquirir  Divisórias Protetores de Acrílico verticais(de piso e de mesa) para as dependências
internas do Salão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no pavimento térreo na Av. Aristeu
de Andrade, 377, bairro do Farol em Maceió- AL, conforme especificação abaixo e demais detalhes no arquivos em
anexo.
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12 UNIDADES.

PROTETOR PAINEL VERTICAL – individual, tipo escudo, de piso e de mesa, de proteção contra Corona-vírus COVID-19, em
acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 1,00 m(l) somado ao de bancada medindo 0,70m (h) x 0,50 m (l) ambos de 6
mm de espessura, com bases de sustentação, parafusos e encaixe entre si seja por fita adesiva dupla face de alta
aderência e ou presilhas de fixação.

FAVOR INFORMAR CASO NÃO POSSA OFERTAR A COTAÇÃO.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
TRE-AL/COMAP/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
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De: MASTER PLACAS <masterplacas.to@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 24/09/2020 02:56 PM
Assunto: [seic] Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de Acrílico - TRE-AL

Boa tarde,

Devido a logística de entrega do material, não iremos participar da cotação.

Att,

Antonio

Em qui., 24 de set. de 2020 às 14:55, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados,

Nosso TRE_AL pretende adquirir  Divisórias Protetores de Acrílico verticais(de piso e de mesa) para as dependências
internas do Salão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no pavimento térreo na Av. Aristeu
de Andrade, 377, bairro do Farol em Maceió- AL, conforme especificação abaixo e demais detalhes no arquivos em
anexo.

12 UNIDADES.

PROTETOR PAINEL VERTICAL – individual, tipo escudo, de piso e de mesa, de proteção contra Corona-vírus COVID-19, em
acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 1,00 m(l) somado ao de bancada medindo 0,70m (h) x 0,50 m (l) ambos de 6
mm de espessura, com bases de sustentação, parafusos e encaixe entre si seja por fita adesiva dupla face de alta
aderência e ou presilhas de fixação.

FAVOR INFORMAR CASO NÃO POSSA OFERTAR A COTAÇÃO.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
TRE-AL/COMAP/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
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antoniomatias1977@hotmail.com

-- 

Atendemos bem, para atender sempre. 
Agradecemos pela confiança em nosso trabalho e torcemos para que nossa parceria siga crescendo sempre.

(Favor confirmar recebimento deste e-mail) 

---------------------------------------------------------------------------------------

Razão Social: Master Placas Eireli - ME
Nome Fantasia: MASTER PLACAS Comunicação Visual 
104 Sul, Rua SE-09, Lote 30, Sala 01 / Palmas - TO   /  CEP: 77.020-024
Telefone: (63) 3224-1191 

E-mail: masterplacas.to@gmail.com / mffortesplacas.to@gmail.com
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De: Contato Sublime Sign <contato@sublimesign.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 25/09/2020 08:21 AM
Assunto: [seic] Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de Acrílico - TRE-AL

oi bom dia.

obrigado pelo contato mas não participaremos dessa cotação, devido a não estarmos trabalhando com emprenhos agora no
momento.

mas muito obrigado pelo contato.

um bom dia!
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ZIP SIGN
CNPJ: 08.257.218/0001-38 IE: 248527983

https://www.zipcomunicacaovisual.com.br/

AVENIDA DA PAZ, 1360 - CENTRO - MACEIÓ - AL

Telefone: (82) 3336-7718 

Orçamento
4562

Data: 11/09/2020 às 15:53

Ref. PROTEÇÃO DE ACRÍLICO COM ESTRUTURA

Cliente Contato CNPJ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Antonio Matias de Pinheiro Júnior

Tel: (82) 2122-7712

Conforme solicitado, segue em anexo proposta comercial.

Item Imagem Descrição Medidas Qtde Valor Unit Subtotal

1 ... Display ?Tipo L? em acrílico cristal

transparente 6mm com corte em CNC Router e

bordas com polimento cristalizado, conforme

solicitado.

1.500 x 1.450 12 1.656,5833  R$ 19.879,00

Prazos e condições Logística

Validade da proposta:  15 dia(s) Instalado Total:  R$ 19.879,00
Prazo de entrega:  10

Forma de pagamento: Depósito

Condições:  1x 15 dias

Condições
OBSERVAÇÕES: Com estes preços será de nossa responsabilidade; mão-de-obra qualificada necessária a execução dos serviços assim como todos os materiais.
A empresa após a conclusão do serviço, está autorizada a colocar imagens do serviço executado no seu site e em suas redes sociais. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: Fornecimento de todas as informações necessárias (layouts, locação das posições para instalação), em tempo hábil para
não ocorrer descontinuidade dos serviços. Pagamento no prazo pactuado inclusive multas e juros, pagamento nas das estabelecidas.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Responsabilidade técnica pela execução dos serviços, fornecimento de mão-de-obra qualificada treinada atendendo as normas de
segurança do trabalho; Fornecimento de transporte e alimentação; Fornecimento de equipamento e ferramentas necessários a execução dos serviços.

DADOS BANCÁRIOS:

- BANCO BNB - Agência: 031 / Conta: 44525-9
- BANCO BRADESCO - Agência: 3229-8 / Conta: 47271-9 
- BANCO DO BRASIL - Agência: 1523-7 / Conta: 127.024-9
- BANCO CAIXA - Agência: 0810 / Op.: 003 / Conta: 3717-4
- BANCO ITAÚ - Agência: 0369 / Conta: 77250-4

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Por favor leve o meio ambiente em consideração antes de imprimir este e-mail!
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E-mail - 0772845

Data de Envio: 
  28/09/2020 14:52:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    digitalsign.al@hotmail.com
    corporativo@pikoli.com.br
    comercial2@infinnibrasil.com.br
    raphael@infinnibrasil.com.br
    youbrindes@outlook.com
    licitacao.betbi@gmail.com
    dgbrindes@ig.com.br
    comercial@topbrindes.com
    stparaiba@hotmail.com
    geniospapelaria@gmail.com
    darpoador@hotmail.com
    contato@arpoador-al.com.br
    vendas@brindesalagoas.com.br
    maceio@brindesmaceio.com.br
    vendas@servgela.com.br
    comercial@dealerbrindes.com.br
    contato@oficinadaimagembrindes.com.br
    vendas@megaxadrez.com.br
    clickdigitalmg@gmail.com
    mledistribuidora@gmail.com
    grafixlicitacao@gmail.com
    sete_comunicacaovisual@hotmail.com
    setecomunicacaovisual@yahoo.com.br
    contato@evolutebrindes.com.br
    contato@toknobre.com.br
    suzi_licitacao@hotmail.com
    faredltdaregina@hotmail.com
    contato@graficacopycenter.com.br
    vendas@tudoemacrilico.com
    castcril@castcril.com.br
    vendas@savion.com.br
    contato@acrihouse.com.br
    contato@acrilicospaulista.com.br
    contato@conceitoacrilico.com.br

Assunto: 
  Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de Acrílico - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados,

Nosso TRE_AL pretende adquirir Divisórias Protetores de Acrílico verticais(de piso e de mesa) para as
dependências internas do Salão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no
pavimento térreo na Av. Aristeu de Andrade, 377, bairro do Farol em Maceió- AL, conforme especificação
abaixo e demais detalhes no arquivos em anexo.

12 UNIDADES.

PROTETOR PAINEL VERTICAL individual, tipo escudo, de piso e de mesa, de proteção contra Corona-vírus
COVID-19, em acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 1,00 m(l) somado ao de bancada medindo 0,70m
(h) x 0,50 m (l) ambos de 6 mm de espessura, com bases de sustentação, parafusos e encaixe entre si
seja por fita adesiva dupla face de alta aderência e ou presilhas de fixação.

FAVOR INFORMAR CASO NÃO POSSA OFERTAR A COTAÇÃO.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
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(82)98137-0017
TRE-AL/COMAP/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0765735_TR_ACRILICO_COVID__Bancada_do_pleno.pdf
    Anexo_0766669_2__Pavimento___Bancada_do_Pleno.pdf
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[seic] RES: Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de
Acrílico - TRE-AL

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Seg, 28/09/2020 17:02
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>

Boa tarde, obrigado pelo envio porém não trabalhamos com esse material.
 

 
-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 28 de setembro de 2020 14:53
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de Acrílico - TRE-AL
 
Prezados,
 
Nosso TRE_AL pretende adquirir  Divisórias Protetores de Acrílico ver�cais(de piso e de mesa) para as
dependências internas do Salão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no pavimento
térreo na Av. Aristeu de Andrade, 377, bairro do Farol em Maceió- AL, conforme especificação abaixo e
demais detalhes no arquivos em anexo.
 
12 UNIDADES.
 
PROTETOR PAINEL VERTICAL  individual, �po escudo, de piso e de mesa, de proteção contra Corona-vírus
COVID-19, em acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 1,00 m(l) somado ao de bancada medindo 0,70m (h)
x 0,50 m (l) ambos de 6 mm de espessura, com bases de sustentação, parafusos e encaixe entre si seja por fita
adesiva dupla face de alta aderência e ou presilhas de fixação.
 
FAVOR INFORMAR CASO NÃO POSSA OFERTAR A COTAÇÃO.
 
Antonio Ma�as de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
TRE-AL/COMAP/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antonioma�as1977@hotmail.com
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[seic] Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de Acrílico
- TRE-AL

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Ter, 29/09/2020 08:20
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>

Prezados, bom dia !

Agradecemos a consulta 

Trabalhamos somente com acrílico puro garantindo qualidade e durabilidade em todas as nossas peças.

Não temos como fornecer, pois estamos renegociando impostos Federais , Estudais e Municipais, com isso
não temos a regularidade fiscal necessária para atender o setor publico.

Obrigada 

Em 28 de set de 2020, à(s) 14:52, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados,

Nosso TRE_AL pretende adquirir  Divisórias Protetores de Acrílico verticais(de piso e de
mesa) para as dependências internas do Salão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, localizado no pavimento térreo na Av. Aristeu de Andrade, 377, bairro do
Farol em Maceió- AL, conforme especificação abaixo e demais detalhes no arquivos
em anexo.

12 UNIDADES.

PROTETOR PAINEL VERTICAL  individual, tipo escudo, de piso e de mesa, de proteção
contra Corona-vírus COVID-19, em acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 1,00 m(l)
somado ao de bancada medindo 0,70m (h) x 0,50 m (l) ambos de 6 mm de espessura,
com bases de sustentação, parafusos e encaixe entre si seja por fita adesiva dupla face
de alta aderência e ou presilhas de fixação.

FAVOR INFORMAR CASO NÃO POSSA OFERTAR A COTAÇÃO.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
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TRE-AL/COMAP/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

<Termo_de_Referencia_0765735_TR_ACRILICO_COVID__Bancada_do_pleno.pdf>
<Anexo_0766669_2__Pavimento___Bancada_do_Pleno.pdf>
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[seic] Solicitação- Cotação- Divisórias VERTICAIS PISO e MESA-Protetores de Acrílico
- TRE-AL

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Seg, 28/09/2020 16:41
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>

Boa tarde!
Não trabalhamos com os itens cotados.
Segue link para conhecer nossos trabalhos.
https://www.instagram.com/geniosbrindes/

Grata pelo contato.
Karen Oliveira
82 98824-1994

Em seg., 28 de set. de 2020 às 14:53, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados,

Nosso TRE_AL pretende adquirir  Divisórias Protetores de Acrílico verticais(de piso e de mesa)
para as dependências internas do Salão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizado no pavimento térreo na Av. Aristeu de Andrade, 377, bairro do Farol em Maceió- AL,
conforme especificação abaixo e demais detalhes no arquivos em anexo.

12 UNIDADES.

PROTETOR PAINEL VERTICAL  individual, tipo escudo, de piso e de mesa, de proteção contra
Corona-vírus COVID-19, em acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 1,00 m(l) somado ao de
bancada medindo 0,70m (h) x 0,50 m (l) ambos de 6 mm de espessura, com bases de
sustentação, parafusos e encaixe entre si seja por fita adesiva dupla face de alta aderência e ou
presilhas de fixação.

FAVOR INFORMAR CASO NÃO POSSA OFERTAR A COTAÇÃO.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
(82)98137-0017
TRE-AL/COMAP/SEIC
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
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PROPOSTA	DE	PREÇOS

	

	
Dados	do	Fornecedor:
Razão	Social:
CNPJ/MF:	22.546.110/0001-96 I.E.:	244.29600-6
Endereço:RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	BAIRRO	POÇO
Tel/Fax:	82	3356-7328 E-mail:	brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
CEP:	57.	025-340 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Banco:	CAIXA	ECONOMICA	104						Op:	003 Agência:	2393 C/C:	199-4

Dados	do	Representante	Legal	da	Empresa:
Nome:	IGOR	BRANDÃO	PIMENTEL
RG	:	34684913	SEDS		AL		

      

CPF :	101.896.494-02	

:	101.896.494-02	

 Endereço:	AVENIDA	ARISTEU	DE	ANDRADE	N°	271	BAIRRO	FAROL
 CEP:	57.051-090 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS

Cargo/Função:	PROPRIETÁRIO	

 
A empresa  com sede na 

 inscrita no CNPJ sob o nº	 	e Inscrição Estadual nº	
abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da presente convocação,

propõe a este órgão o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta 
comercial, nas seguintes condições: 

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em  fornecimento de 
Acrilico para atender as demandas do TRE/AL     

BRANDÃO	SERVIÇOS	ARTESANAIS	EIRELI	 RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	NO	BAIRO	
POÇO	NA	CIDADE	DE	MACEIÓ-AL

 

22.546.110/0001-96
244.29600-6,

IGOR BRANDÃO PIMENTEL
PROPRIETÁRIO 

CPF 
RG: 34684913 SEDS AL

BRANDÃO
acrilico    R$ 1.240,00  R$ 14.880,00

PAGINA 1/2

Maceió-AL 28 de setembro de 2020

12

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 TRE-AL/COMAP/SEIC
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 14.880,00 ( Quatorze mil oitocentos e oitenta reais) 

PROTETOR PAINEL VERTICAL – 
individual, tipo escudo, de piso e de mesa, 
de proteção
contra Corona-vírus COVID-19, em 
acrílico, translúcido, medindo 1,45m (h) x 
1,00 m(l)
somado ao de bancada medindo 0,70m (h) 
x 0,50 m (l) ambos de 6 mm de espessura,
com bases de sustentação, parafusos e 
encaixe entre si seja por fita adesiva dupla 
face
de alta aderência e ou presilhas de fixação.
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Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto 
desta convocação e que atendemos a todas as condições do termo de referência, exeto o item 2.3.1, 2.3.2.2 e 2.3.2.3 por nos
se tratar de uma empresa de comunicação visual temos total capacidade para fazer este material no perıó do em que estamos 
 vivendo. Se for nessesario podemos emviar fotos dos totem que nos já fabricamos ou até se for o caso um totem pronto

Declaramos, para os devidos �ins, que nesta proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros e encargos sociais e 
trabalhistas que incidem ou que venham a incidir no objeto licitado.
Declaração de que os preços serão propostos de forma completa, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação.
Validade	da	proposta:

Validade	do	produto:

60 ( sessenta ) dias.
Prazo	de	Entrega:
Condições	de	Pagamento:
Local	de	entrega:

	

	PROPOSTA	DE	PREÇOS

 

PAGINA 2/2

:	101.896.494-02	

IGOR BRANDÃO PIMENTEL
PROPRIETÁRIO 

CPF 
RG: 34684913 SEDS AL

	
	

Dados	do	Fornecedor:
Razão	Social:
CNPJ/MF:	22.546.110/0001-96 I.E.:	244.29600-6
Endereço:RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	BAIRRO	POÇO
Tel/Fax:	82	3356-7328 E mail:	brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
CEP:	57.	025-340 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Banco:	CAIXA	ECONOMICA	104						Op:	003 Agência:	2393 C/C:	199-4

Dados	do	Representante	Legal	da	Empresa:
Nome:	IGOR	BRANDÃO	PIMENTEL
RG	:	34684913	SEDS		AL		 CPF :	101.896.494-02	
Endereço:	AVENIDA	ARISTEU	DE	ANDRADE	N°	271	BAIRRO	FAROL
CEP:	57.051-090 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Cargo/Função:	PROPRIETÁRIO	

A empresa com sede na
inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição Estadual nº

abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação da presente convocação,
propõe a este órgão o fornecimento do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta 
comercial, nas seguintes condições: 

Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de 
Acrilico para atender as demandas do TRE/AL   

BRANDÃO	SERVIÇOS	ARTESANAIS	EIRELI	 RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	NO	BAIRO	
POÇO	NA	CIDADE	DE	MACEIÓ-AL 22.546.110/0001-96
244.29600-6,

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 TRE-AL/COMAP/SEIC
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 termo de referência
 termo de referência

 termo de referência
 termo de referência

Maceió-AL 28 de setembro de 2020
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS
TERMOS  DO  ARTIGO  2º,  V  DA RESOLUÇÃO  CNJ  Nº  07/2005,  COM
REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

Brandão Serviços Artesanais Eireli,  pessoa jurídica  de  direito  privado,
inscrita no CNPJ nº 22.546.110/0001-96 situada na Rua: Pedro Paulino 288, no bairro do
Poço, Maceió - Alagoas, representada por  seu  seu  proprietário,  Igor Brandão Pimentel
portador do CPF nº 101.896.494-02,  carteira de identidade nº 3468491-3, expedida por
SSP AL,  brasileiro,  solteiro,  com  domicílio  na  Av: Aristeu de Andrade, 271 no Bairro 
do Farol, Edf. Piazza Bela Vista apartamento 302 Maceió Alagoas  CEP 57.051-090,  que
DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005,  com  redação  dada  pela  Resolução  CNJ  nº  229/2016,  NÃO  SER  cônjuge,
companheiro(a)  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o  3º  grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de
assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos
legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções
civis,  administrativas,  como  a  sanção  penal  prevista  no  artigo  299  do  Código  Penal
Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 
deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1  
(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um)
a 3  (três) anos, se o documento é particular.

	

:	101.896.494-02	

IGOR BRANDÃO PIMENTEL
PROPRIETÁRIO 

CPF 
RG: 34684913 SEDS AL

Maceió-AL 28 de setembro de 2020
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BRANDÃO	SERVIÇOS	ARTESANAIS	EIRELI	 RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	NO	BAIRO	
POÇO	NA	CIDADE	DE	MACEIÓ-AL 22.546.110/0001-96
244.29600-6,

	

DECLARAÇÃO	DE	IDONEIDADE	

A empresa com sede na inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição Estadual nºabaixo assinada por seu representante legal, DECLARA,
 

não ter recebido da União, Estados, Distrito Federal ou Municıṕios SUSPENSÃO	TEMPORÁRIA

 
de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal, assim como não ter recebido declaração de 

INIDONEIDADE

 
para

 
licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual ou Municipal. 

 

:	101.896.494-02	

IGOR BRANDÃO PIMENTEL
PROPRIETÁRIO 

CPF 
RG: 34684913 SEDS AL

	

	
Dados	do	Fornecedor:
Razão	Social:
CNPJ/MF:	22.546.110/0001-96 I.E.:	244.29600-6
Endereço:RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	BAIRRO	POÇO
Tel/Fax:	82	3356-7328 E-mail:	brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
CEP:	57.	025-340 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Banco:	CAIXA	ECONOMICA	104						Op:	003 Agência:	2393 C/C:	199-4

Dados	do	Representante	Legal	da	Empresa:
Nome:	IGOR	BRANDÃO	PIMENTEL
RG	:	34684913	SEDS		AL		      CPF :	101.896.494-02	 Endereço:	AVENIDA	ARISTEU	DE	ANDRADE	N°	271	BAIRRO	FAROL CEP:	57.051-090 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Cargo/Função:	PROPRIETÁRIO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 TRE-AL/COMAP/SEIC
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL
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DECLARAÇÃO	DE	SUPERVENIÊNCIA	E	INEXISTÊNCIA	DE	FATOS	

IMPEDITIVOS	

A empresa com sede na inscrita no CNPJ sob o nº e Inscrição Estadual nºabaixo assinada por seu representante legal, DECLARA, para �ins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.
 

BRANDÃO	SERVIÇOS	ARTESANAIS	EIRELI	 RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	NO	BAIRO	
POÇO	NA	CIDADE	DE	MACEIÓ-AL

 

22.546.110/0001-96
244.29600-6,

:	101.896.494-02	

IGOR BRANDÃO PIMENTEL
PROPRIETÁRIO 

CPF 
RG: 34684913 SEDS AL

	

	

	
Dados	do	Fornecedor:
Razão	Social:
CNPJ/MF:	22.546.110/0001-96 I.E.:	244.29600-6
Endereço:RUA	PEDRO	PAULINO	N°	288	BAIRRO	POÇO
Tel/Fax:	82	3356-7328 E-mail:	brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
CEP:	57.	025-340 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Banco:	CAIXA	ECONOMICA	104						Op:	003 Agência:	2393 C/C:	199-4

Dados	do	Representante	Legal	da	Empresa:
Nome:	IGOR	BRANDÃO	PIMENTEL
RG	:	34684913	SEDS		AL		      CPF :	101.896.494-02	 Endereço:	AVENIDA	ARISTEU	DE	ANDRADE	N°	271	BAIRRO	FAROL CEP:	57.051-090 Cidade:	MACEIÓ UF:	ALAGOAS
Cargo/Função:	PROPRIETÁRIO	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 TRE-AL/COMAP/SEIC
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 22.546.110/0001-96

Razão Social: BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI

Nome Fantasia: BRANDAO BRINDES

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/12/2020

FGTS 04/10/2020

Trabalhista Validade: 05/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/09/2020 (*)

Receita Municipal Validade: 31/08/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/09/2020 12:36 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/09/2020 12:41:18 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI 
CNPJ: 22.546.110/0001-96 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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02509594451Usuário:

30/09/2020 12:40:16Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI Adimplente22546110
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 23:43:51 do dia 26/09/2020

Código de controle da certidão: 9219-09EA-D471-4FD7

Certidão fornecida para o CNPJ: 22.546.110/0001-96

Válida até 25/11/2020

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
DE TRIBUTOS MERCANTIS
Nº : 69992 / 2020

Inscrição: 901403014 Identificação: 490574287
Contribuinte
BRANDAO SERVICOS ARTESANAIS EIRELI

 C.N.P.J./C.P.F.
22.546.110/0001-96

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - PEDRO PAULINO, Nº: 00288, 
57025340, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  POÇO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
02/09/2020

Validade 
01/11/2020

Data Protocolo 
02/09/2020

N.º De Autenticidade: AD3.F44.C4D.B6D
 
.
   Certificamos, com  fundamento  nas  informações  constantes  em  nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o  direito de a
Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que  venham  a  ser
apuradas,  com  referência  ao  presente  instrumento,  que  EXISTE débito
registrado em nome do Contribuinte Econômico, ENTRETANTO, nos termos do disposto
no  artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este
documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA, porquanto tais débitos
encontram-se na seguinte condição: Art. 151,VI - PARCELAMENTO (pago em dia).
   
     ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   
  
    
Certidão emitida as 13:02:05 do dia 02/09/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:
CONTRIBUINTE REGULAR

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
Senhora Secretária Substituta,
 
Referem-se estes autos a aquisição de 12 (Doze)

Divisórias Protetores de Acrílico verticais(de piso e de mesa) para as
dependências internas do Salão do Pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizado no pavimento térreo na Av. Aristeu
de Andrade, 377, bairro do Farol em MaceióAL., conforme Termo de
Refrência evento 0765735.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instruções

Contratuais, para instrução; visto o despacho
GSAD evento 0766761 ., para urgente instrução, no sentido de
concluirmos a contratação, de forma direta, nos termos e condições
definidos pela Lei nº 13.979/2020, art. 4º.

 
Solicitamos cotações a diversas empresas do setor,

eventos 0770167, 0772845 e obtivemos várias negativas eventos
0770898, 0770902, 0770904, 0773645, 0773647 e 0773649, no
entanto recebmos 02(dois) orçamentos ao pretendido, da Empresa
Zip Comunicação Visual, evento 0773650 e da Empresa Brandão
Brindes evento 0773650, este com o menor preço praticado por
unidade, R$1.240,00 e Global R$14.880,00 (quatorze mil oitocentos e
oitenta reais).

 
Foram extraídas as certidões negativas de débitos fiscais,

tributários e trabalhistas, bem como ao CADIN, Portal da
Transparência, CNJ e TCU eventos 0774685,  bem como
solicitamos a declaração do CNJ (vide Res. Nº 229/2016), que trata
da inexistência de prática de nepotismo, evento 0773651.

 
De tal modo, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por
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Dispensa de licitação, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020,
da Empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI CNPJ -
 22.546.110/0001-96.

 
Indicamos por fim, que a unidade demandante analise e

cientifique a concordância com a proposta da empresa acima
indicada.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/09/2020, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774689 e o código CRC 389AAA4E.

0008654-71.2020.6.02.8000 0774689v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
 
 
À SMR, para atendimento do Despacho

SEIC 0774689, com a urgência que o caso requer:
 

"Indicamos por fim, que a unidade
demandante analise e cientifique a
concordância com a proposta da empresa
acima indicada."

 
Estando de acordo com a proposta em questão que

os presentes autos sejam encaminhados à COFIN, para
reserva de crédito.

 
Por fim, após a reserva de crédito, que os mesmos

sejam remetidos à AJ-DG, para análise de conformidade da
pretensa contratação direta.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2020, às 13:31, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774736 e o código CRC 65D17C7B.

0008654-71.2020.6.02.8000 0774736v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7361 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Secretário,
 
Em resposta ao que se pede em evento retro - Despacho GSAD

0884736 - informo que ao analizar a proposta de menor valor em evento
(0773650) em nada posso afirmar em descordância com o que se pede no TR
apresentado nos autos. Tratando-se de material e solução específica em
carater de urgencia entendo que a empresa pouco ou nada se tem a informar
sobre semelhante execução ao objeto para esta situação atípica em medidas
preventivas a  pandemia pelo COVID-19, resta-me conferir posteriormente
execelente execução e eficácia almejada.  

Portanto, em resumo, aprovo a proposta (0773650). 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 30/09/2020, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775051 e o código CRC C58FE6C8.

0008654-71.2020.6.02.8000 0775051v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0774736).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/09/2020, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775129 e o código CRC 81AFB659.

0008654-71.2020.6.02.8000 0775129v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  30/09/20  18:14                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 30Set20                            NUMERO  : 2020PE000341   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SMR. RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACRÍLICO   
  PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO PLENÁRIO DO TRE-AL.               
  PROC. 0008654-71.2020.6.02.8000. DESPACHO GSAD 0774736.                       
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339030 070282 ADM MATMAN                14.880,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   30Set20   18:12
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 341/20 (0775246).

Observação:

Proposta (0773650) - 12 unidades X R$ 1.240,00 = R$ 14.880,00.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 30/09/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775249 e o código CRC 68124C0A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Em cumprimento ao Despacho GSAD (0774736),

encaminho o feito para "análise de conformidade da pretensa
contratação direta".

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 30/09/2020, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775255 e o código CRC 2D183639.

0008654-71.2020.6.02.8000 0775255v1
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PROCESSO : 0008654-71.2020.6.02.8000
INTERESSADO : COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA - DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO- ART. 4º DA LEI Nº 13.979/2020.

 

Parecer nº 1832 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de proposta de contratação direta da
empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI CNPJ -
22.546.110/0001-96, para aquisição de 12 (doze) divisórias
protetoras de acrílico verticais (de piso e de mesa) para as
dependências internas do salão do pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, conforme Termo de
Referência evento 0765735, por dispensa de licitação, com
base no art. 4º da Lei nº 13.979/2020, considerando que se
trata de aquisição essencial à proteção ao contágio da COVID-
19

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de

Contratações SEIC (0774689) sugeriu  a contratação direta
por dispensa de licitação,  nos termos do art. 4º da Lei nº
13.979/2020.

De acordo com o Termo de Referência (0765735), a
despesa justifica-se  a fim de garantir condições mínimas de
segurança para aquisição dos protetores verticais de piso e de
mesa entre os membros da bancada do Salão do Pleno do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

A COFIN juntou a respectiva reserva de crédito no
evento 0775246.

Foram extraídas as certidões negativas de débitos
fiscais, tributários e trabalhistas, bem como) ao  Portal da
Transparência, CNJ e TCU (0774685),  bem como a declaração
negatova de prática de nepotismo, evento  0773651.

Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para análise da regularidade da contratação direta.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes,  passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL e DOS IMPACTOS DA
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS NAS CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS
 

Em meados de março, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou pandemia em decorrência do surto do
novo coronavírus, o que impactou a economia e as relações
sociais em todo o mundo, inclusive, é claro, no Brasil. O
alvoroço causado não poderia deixar de se espraiar no âmbito
do direito, ensejando consequências jurídicas dignas de
reflexão.

Nesse cenário, uma das importantes questões
envolve as contratações públicas, tendo em vista a premente
necessidade de os governos agirem com rapidez para atender
os anseios da população.
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Na prática, para oferecer os meios necessários aos
administrados, a Administração, entre outras ações, necessita
contratar serviços e adquirir materiais que possibilitem o
pronto enfrentamento à situação ou mesmo a adequação de
suas atividades diante da, até então desconhecida, modalidade
de trabalho remoto.

 
Em decorrência, veio à tona a Lei federal nº

13.979/2020, que, conforme preceitua a sua ementa, dispõe
sobre as providências para o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
Novo Coronavírus: 

 

Art. 4º  É dispensável a licitação para
aquisição ou contratação de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e
insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata
esta Lei.    (Redação dada pela Lei nº
14.035, de 2020)
§ 1º  A dispensa de licitação a que se
refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus.
§ 2º  Todas as aquisições ou contratações
realizadas com base nesta Lei serão
disponibilizadas, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contado da realização
do ato, em site oficial específico na
internet, observados, no que couber, os
requisitos previstos no § 3º do art. 8º da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, com o nome do contratado, o
número de sua inscrição na Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo
processo de aquisição ou contratação,
além das seguintes
informações:    (Redação dada pela Lei nº
14.035, de 2020)
I – o ato que autoriza a contratação direta
ou o extrato decorrente do
contrato;   (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
II – a discriminação do bem adquirido ou
do serviço contratado e o local de entrega
ou de prestação;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
III – o valor global do contrato, as
parcelas do objeto, os montantes pagos e
o saldo disponível ou bloqueado, caso
exista;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
IV – as informações sobre eventuais
aditivos contratuais;   (Incluído pela Lei
nº 14.035, de 2020)
V – a quantidade entregue em cada
unidade da Federação durante a execução
do contrato, nas contratações de bens e
serviços.   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
(...)
Art. 4º-B.  Nas dispensas de licitação
decorrentes do disposto nesta Lei,
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presumem-se comprovadas as condições
de:   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
I – ocorrência de situação de
emergência;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
II – necessidade de pronto atendimento da
situação de emergência;   (Incluído pela
Lei nº 14.035, de 2020)
III – existência de risco à segurança de
pessoas, de obras, de prestação de
serviços, de equipamentos e de outros
bens, públicos ou particulares;
e   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
IV – limitação da contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de
emergência.   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
Art. 4º-C.  Para a aquisição ou
contratação de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de que trata esta Lei, não será
exigida a elaboração de estudos
preliminares quando se tratar de bens e
de serviços comuns.   (Incluído pela Lei
nº 14.035, de 2020)
(...)
Art. 4º-E.  Nas aquisições ou contratações
de bens, serviços e insumos necessários
ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional de
que trata esta Lei, será admitida a
apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico
simplificado.   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
§ 1º  O termo de referência simplificado
ou o projeto básico simplificado referidos
no caput deste artigo conterá:   (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – declaração do objeto;   (Incluído pela
Lei nº 14.035, de 2020)
II – fundamentação simplificada da
contratação;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
III – descrição resumida da solução
apresentada;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
IV – requisitos da contratação;   (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)
V – critérios de medição e de
pagamento;   (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
VI – estimativa de preços obtida por meio
de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes
parâmetros:   (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
a) Portal de Compras do Governo
Federal;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
b) pesquisa publicada em mídia
especializada;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
c) sites especializados ou de domínio
amplo;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
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2020)
d) contratações similares de outros entes
públicos; ou   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais
fornecedores;    (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
VII – adequação orçamentária.   (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)

 

Assim, está-se diante da nova hipótese de dispensa
de licitação, temporária, conforme artigo 4º acima transcrito,
movida pela necessidade de a Administração enfrentar os
efeitos da pandemia, in casu, para,  quando do retorno às
atividades presenciais em 2020, os servidores deste Regional
adotarem maiores cuidados no combate à disseminação do
vírus.

 E como visto, no artigo 4º-B, da Lei nº 13.979/20, 
 presumem-se atendidas as condições relativas à ocorrência
da situação de emergência, à necessidade de pronto
atendimento da situação de emergência, à  existência de risco
à segurança de pessoas, obras, prestação de serviços,
equipamentos e outros bens, públicos e particulares; tudo
limitado à contratação da parcela necessária ao atendimento
da situação de emergência, sem que o gestor  descuide de
justificar a escolha da empresa a ser contratada e do preço a
ser pago para a execução do objeto, conforme exigência
contida nos incisos II e III, do parágrafo único, do artigo 26
da Lei nº 8.666/93).

 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
verificações constante no Anexo VIII - (Contratação direta
com fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993) adaptada
para o caso em tela, quando cabível

 
Lista de Verificação

  SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0764172

2
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos quantitativos
(bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de
consumo dos exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da aquisição/contratação?

X   

4
A dispensa de licitação destina-se à contratação de serviços
ou compras de até R$ 17.600,00, que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez?

X   

5

Existe termo de referência com indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara, observando a vedação de
especificações que, por excessivas, irrelevantes ou
desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua
realização?

X  0765735
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6
Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação da Seção de Compras?

X  0774689

7 O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)?   Pendente

8
A proposta de preços da possível contratada apresenta o
menor preço dentre as empresas que estariam habilitadas
para a contratação?

X  
0774689

 

9
A descrição do objeto no projeto básico/termo de referência
está compatível com a proposta da possível contratada,
observando, inclusive, medidas, quantidades, preços
unitários e totais?

X  0765735

10
Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados, manuais, certificados,
declarações, comprovação de assistência técnica em Maceió,
etc.), a referida documentação foi apresentada?

N/A   

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário? X  0775246

12A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X  0773650

13Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na
proposta ou em documento separado?  X  

14

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res.
CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta,colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

 X  0773651

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF ou
certidões em separado. com os seus dados relativos à
regularidade fiscal válidos?

X   0774685

FGTS  X   

INSS X   

Receita Federal X   

16Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X   

17Consta consulta ao CADIN?  X  

18
Na consulta ao SICAF verifica-se registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de
celebrar contrato administrativo e alcancem a Administração
contratante?

X   0774685

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral
da União, disponível no Portal da Transparência?

X  
 0774685

 

 

5. CONCLUSÃO
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Em se satisfazendo a condição referida no
item 7 da tabela anterior (aprovação do termo de
referência), não haverá óbice à contratação da empresa
BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI CNPJ -
22.546.110/0001-96, para fornecimento  de (doze) divisórias
protetoras de acrílico verticais (de piso e de mesa) para as
dependências internas do salão do pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas,  por dispensa de licitação, com base no
art. 4º da Lei nº 13.979/2020, considerando que se trata de
aquisição essencial à proteção ao contágio da COVID-19, pelo
valor unitário de R$1.240,00 (um mil duzentos e quarenta
reais) e global de R$14.880,00 (quatorze mil oitocentos e
oitenta reais), conforme Termo de Referência (0765735) e 
proposta comercial (0773650).
 

À consideração superior.
 

 
 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 01/10/2020, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/10/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775993 e o código CRC 6791CE80.

0008654-71.2020.6.02.8000 0775993v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
 
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Em atendimento à diligência contida no Parecer 1832,

0775993, aprovo o Termo de Referência, evento 0765735, ao tempo
que evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral,
em observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/10/2020, às 18:50, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776416 e o código CRC 98C022C3.

0008654-71.2020.6.02.8000 0776416v1

Despacho GSAD 0776416         SEI 0008654-71.2020.6.02.8000 / pg. 56



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 1832 (0775993), da

Assessoria  Jurídica desta Diretoria-Geral, bem como o
pronunciamento da Senhora Secretária de Administração
Substituta, aprovando o Termo de Referência (Despacho
GSAD 0776416), tornem-se os autos conclusos ao
Excelentíssimo Desembargador Presidente, para a necessária
e competente deliberação, com a recomendação de que seja
autorizada a contratação da Empresa  BRANDÃO SERVIÇOS
ARTESANAIS EIRELI CNPJ - 22.546.110/0001-96, para
fornecimento  de (doze) divisórias protetoras de acrílico
verticais (de piso e de mesa) para as dependências internas do
salão do pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,  por
dispensa de licitação, com base no art. 4º da Lei nº
13.979/2020, considerando que se trata de aquisição essencial
à proteção ao contágio da COVID-19, pelo valor unitário
de R$1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais) e global de
R$14.880,00 (quatorze mil oitocentos e oitenta reais),
conforme Termo de Referência (0765735) e  proposta
comercial (0773650).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/10/2020, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776479 e o código CRC 69F53C2D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008654-71.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Inexigibilidade de licitação.

 

Decisão nº 2368 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, tendo em vista a
manifestação exarada pelo Sr. Diretor-Geral (0776479) e
AUTORIZO, pois, a contratação direta, com dispensa de licitação,
com fulcro no art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993, e com base no art. 4º
da Lei nº 13.979/2020, considerando que se trata de
aquisição essencial à proteção ao contágio da COVID-19, da empresa
BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI CNPJ -
22.546.110/0001-96, para fornecimento  de (doze) divisórias
protetoras de acrílico verticais (de piso e de mesa) para as
dependências internas do salão do pleno do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, pelo valor unitário de R$1.240,00 (um mil
duzentos e quarenta reais) e global de R$14.880,00 (quatorze mil
oitocentos e oitenta reais), conforme Termo de Referência (0765735)
e  proposta comercial (0773650).

Registro, por pertinente, que houve manifestação
favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, através do
Parecer nº 1832 (0775993), pela regularidade do procedimento para
a contratação da empresa em tela.

Assim, determino a remessa do feito à Secretaria de
Administração, para as providências que se fizerem necessárias à
realização da contratação decorrente da presente Decisão.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 03/10/2020, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0777323 e o código CRC 61E5F08F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para publicação no DOU e

demais providências de estilo.
À SEIC, para publicação no Portal da

Transparência.
As publicações deverão observar o disposto no § 2º

do art. 4º da Lei nº 13.979/2020.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
Solicito total prioridade à tramitação do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778512 e o código CRC CB56EC59.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
À GPRES,
De ordem do Sr. Secretário, para retificar decisão.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 05/10/2020, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778696 e o código CRC C21B8933.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008654-71.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Dispensa de licitação. Artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/93.

 

Decisão nº 2390 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº  1832 0775993, além de
toda a instrução ora efetivada nos autos, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento de dispensa de
licitação, tendo em vista a manifestação exarada pelo Sr. Diretor-
Geral 0776479 e AUTORIZO, com fulcro no art. 24, inciso V da Lei
nº 8.666/93, a contratação direta da empresa BRANDÃO SERVIÇOS
ARTESANAIS EIRELI CNPJ - 22.546.110/0001-96, para
fornecimento  de 12(doze) divisórias protetoras de acrílico verticais
(de piso e de mesa) para as dependências internas do salão do pleno
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pelo valor unitário
de R$1.240,00 (um mil duzentos e quarenta reais) e global de
R$14.880,00 (quatorze mil oitocentos e oitenta reais), conforme
Termo de Referência (0765735) e  proposta comercial
(0773650), considerando que se trata de aquisição essencial à
proteção ao contágio da COVID-19.

Assim, determino a remessa do feito à Secretaria de
Administração para as providências que se fizerem necessárias à
realização da contratação decorrente da presente Decisão.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 05/10/2020, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778697 e o código CRC 46BDB1DD.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0778512).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/10/2020, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778851 e o código CRC 6E95DF34.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/10/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 05/10/2020, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778904 e o código CRC 856A32C0.

0008654-71.2020.6.02.8000 0778904v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 752/20 (0778904).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 05/10/2020, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0778907 e o código CRC 8BA67F21.
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05/10/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 22.546.110/0001-96
Razão Social:BRANDAO SERVICOS ARTESANAIS EIRELI EPP
Endereço: R PEDRO PAULINO 288 L 08 QD 20 / POCO / MACEIO / AL / 57025-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/09/2020 a 24/10/2020 

Certificação Número: 2020092503413745920514

Informação obtida em 05/10/2020 17:12:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000752

(0778904).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/10/2020, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779059 e o código CRC 8ABAAED1.

0008654-71.2020.6.02.8000 0779059v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2020.
Devolvo os autos à SEIC/SLC, para os fins do

Despacho GSAD 0778512, considerando a Decisão nº 2390
(doc. 0778697).

Solicito ainda à SEALMOX, remeter a nota de
empenho ao fornecedor.

Cópia à SMR, para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2020, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0779256 e o código CRC A5E2E2C9.

0008654-71.2020.6.02.8000 0779256v1
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07/10/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6062907 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 07/10/2020 15:39:33
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6062907
   Data prevista de publicação: 08/10/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal
indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de
adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos
Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12992090 Extrato de dispensa de licitacao PA-0008654-71.2020 -
BRANDAO SERVICOS ARTESANAIS EIRELI.rtf

1907d84c00cd838f
8ff60ab17430e595 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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E-mail - 0781283

Data de Envio: 
  08/10/2020 00:12:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 2020NE000752 PROC SEI Nº 0008654-71.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail. Alertamos para a demanda
URGENTE e necessidade de cumprimento rigoroso do prazo de entrega.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à SAMU e próximo à
Concessionária AUTO VANESSA. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às
sextas-feiras, das 7:30h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Secretaria de Administração
TRE/AL

e-mail:
almoxarifado@tre-al.jus.br
lucianawander@gmail.com

Fones:

82 3328 1947
82 2122 7690
(82) 99335 0636
(82) 99843 7499 (também whatsapp)

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0778904.html
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020100800109

109

Nº 194, quinta-feira, 8 de outubro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2020

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é aquisição de
materiais elétricos para execução de Circuito Fechado de Televisão - CFTV do TRF1, foi
homologado pelo Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresas Vencedoras: SBM
COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA, CNPJ: 97.546.325/0001-
06, que ofertou os valores unitários de R$ 620,00, R$ 620,00, R$ 150,00, R$ 150,00 e
R$150,00, para os itens 1, 2, 16, 17 e 18; B E B COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE
CONSTRUÇÃO, CNPJ: 07.789.673/0001-11, que ofertou os valores unitários de R$ 29,98,
para o item 3 e R$ 198,00, para o item 4; ELETROSIA MATERIAL ELÉTRICO LTDA, CNPJ:
20.900.592/0001-05, que ofertou os valores unitários de R$ 1,22, para o item 5 e R$ 2,30,
para o item 27; COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA, CNPJ:
21.875.005/0001-38, que ofertou os valores unitários de R$ 1,87, R$ 36,01, R$ 2,18 e R$
117,00, para os itens 6, 10, 15 e 23, respectivamente; SIFRA COMERCIO DE MATERIAIS E
INDUSTRIA DE ELETROFERRAGENS, CNPJ: 01.998.010/0001-20, que ofertou o valor unitário
de R$ 3,49, para o item 7; FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ:
28.128.604/0001-37, que ofertou os valores unitários de R$ 7,90, R$ 13,70, R$ 1,75, R$
28,41, R$ 25,40, R$ 23,66, R$ 17,50, R$ 180,00, R$ 2,09 e R$ 4,50, para os itens 8, 9, 11,
12, 19, 20, 21, 22, 28 e 29, respectivamente e COSTA & NASCIMENTO COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 31.119.687/0001-02, que ofertou os valores unitários de R$ 7,50, R$
4,55, R$ 134,99 e R$ 22,66, para os itens 13, 14, 24 e 25, respectivamente, conforme
Decisão 11405535, constante do PAe/SEI 0011279-73.2020.4.01.8000. Ressalta-se que os
autos encontram-se com vista franqueada a todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 07/10/2020) 090027-00001-2020NE800014

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 25/2020

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é aquisição de
materiais para processamento de dados (Cartuchos de tinta, Ribbons, Mídias Graváveis,
Fitas para Rotulador, Etiquetas e etc.), foi homologado pelo Diretor-Geral, Carlos Frederico
Maia Bezerra. Empresas Vencedoras: A H DA S MORAES - EPP, CNPJ: 02.437.839/0001-17,
que ofertou os valores unitários de R$ 165,00, R$ 55,20, R$ 52,00, R$ 54,10, R$ 200,00, R$
200,00, R$ 200,00, R$ 200,00, R$ 360,00, R$ 360,00, R$ 360,00 e R$ 360,00, para os itens
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20, respectivamente, CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 01.251.189/0001-58, que ofertou
valor unitários de R$ 132,62, para o item 4; CHEIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
SERVICOS IMPORTACAO EIRELI, CNPJ: 14.457.810/0001-86, que ofertou valor unitário de R$
400,00, para o item 16; JB IMPORTS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ: 26.184.019/0001-
29, que ofertou valor unitário de R$ 23,40, para o item 3; JLZ SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ:
33.822.326/0001-53, que ofertou valor unitário de R$ 978,00, para o item 25; MARY DUDA
COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EIRELI ME, CNPJ:
21.256.099/0001-67, que ofertou os valores unitários de R$ 2,60, R$ 30,09, R$ 157,90, R$
538,83, R$ 555,00, R$ 555,00 e R$ 2,59, para os itens 1, 2, 5, 22, 23, 24 e 27; MIKROSHOP
COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 08.388.921/0001-85, que ofertou o valor
unitário de R$ 72,00 para o item 6; SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
LTDA, CNPJ: 07.217.182/0001-04, que ofertou o valor unitário de R$ 44,00 para o item 11
e 3S INFORMATICA LTDA, CNPJ: 32.674.351/0001-74, que ofertou o valor unitário de
R$978,67, para o item 26, conforme Decisão 11402843, constante do PAe/SEI 0001938-
23.2020.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os
interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 07/10/2020) 090027-00001-2020NE800014

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 28/2020

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para o fornecimento, instalação e teste de cancelas automáticas,
com assistência técnica da garantia pelo período de 12 (doze) meses, foi homologado pela
Senhora Diretora da Secretaria de Gestão Administrativa, Maria Cristina Turnes. Empresa
Vencedora: ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.850.974/0001-
64, que ofertou valor total de R$83.282,53, para o grupo, conforme Termo de
homologação 11416411 constante do PAe/SEI 0017533-33.2018. Ressalta-se que os autos
encontram-se com vistas franqueada a todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 07/10/2020) 090027-00001-2020NE800014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2020 - UASG 90027

Nº Processo: 0010501-06.2020. Objeto: Aquisição de pneus automotivos, com serviços de
logística reversa, conforme condições, especificações técnicas e quantitativos constantes do
Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 08/10/2020 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul -
BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/90027-5-00039-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 08/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/10/2020 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 07/10/2020) 90027-00001-2020NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 87/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0146. Objeto: Aquisição de 97 blocos autônomos para a
Iluminação de Emergência e 195 placas para a Sinalização de Emergência de acordo
com o novo Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico do CCJF aprovado pelo
CBMERJ, para as dependências do prédio do Centro Cultural Justiça Federal (CC JF),
localizado na Avenida Rio Branco nº 241 - Centro - Rio de Janeiro - RJ. O Senhor
Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a)
Item 1 à empresa ART PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.; b) Item 2 à empresa
ELETROCHOK COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 07/10/2020)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 160/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/089. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução
dos serviços de restauração, recuperação, e aplicação de verniz tipo sinteco no piso de
madeira do prédio tombado do Centro Cultural Justiça Federal, nos espaços demarcados
em plantas, situado na Av. Rio Branco nº 241- Cinelândia - Rio de Janeiro.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 08/10/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604,
Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00160-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 08/10/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 21/10/2020 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/10/2020) 90028-00001-2020NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Claro S.A.; Objeto do 2º Termo Aditivo: Prorrogar o
prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses e substituir o modelo dos
aparelhos fornecidos em comodato discriminados no item 2.1 da Cláusula Segunda;
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa
de Trabalho: 02.061.0033.4257.6013; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.58; Data da
assinatura: 02/10/2020; Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00154; Contrato n.º 032/2019.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei
n.º 8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de material de consumo
para processamento de dados, correspondente ao Pregão n.º 54/20, assinado em
02/10/2020, com vigência de 02/10/2020 a 02/10/2021, conforme processo do P. A. n.º
T R F 2 - EO F - 2 0 2 0 / 0 0 0 0 8 2 .

Foi celebrada a ata 54/2020, no valor global de R$ 201.600,00, cuja íntegra
pode ser consultada por meio do link:http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-
publica/compras-contratos-atas-rp/ - ano 2020/ mês outubro.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 0008654-71.2020.6.02.8000; Objeto: fornecimento de 12(doze) divisórias
protetoras de acrílico verticais (de piso e de mesa), para as dependências internas do salão
do pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Fund. Legal: artigo 4º da Lei nº
13.979/2020, considerando que se trata de aquisição essencial à proteção ao contágio da
COVID-19. Empresa contratada: BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI CNPJ -
22.546.110/0001-96, pelo valor unitário de R$1.240,00 e global de R$14.880,00. Ratificação
e autorização pelo Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE-AL ,
em 05/10/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº 0008237-21.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, I, "b", § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações, combinado com a Cláusula
Quatorze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais
Eireli, CNPJ nº 40.911.117/0001-41, Objeto: acréscimo quantitativo de 02 (dois) novos
postos de trabalho de auxiliar de almoxarifado, a partir do dia 1º de outubro de 2020 até
o dia 15 de novembro de 2020, se não tiver Segundo Turno nas Eleições de 2020, ou até
o dia 29 de novembro de 2020, caso haja Segundo Turno. Valor total (1º/10/2020 a
15/11/2020): R$ 8.267,31; Valor total (1º/10/2020 a 29/11/2020):R$ 10.839,36. Assinatura:
01/10/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 29/2016, para execução indireta de prestação de
serviços de agente de portaria. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa GIBSON E
REGIO LTDA EPP. CNPJ nº 17.065.080/0001-66. Objeto: Inclusão de 01 (um) posto de
trabalho no período de 1º/11/2020 a 31/03/2021, bem como prorrogação de 01 (um)
posto de trabalho no período 01/12/2020 a 31/07/2021. DATA DE ASSINATURA: em
07/10/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e José
Raimundo da Rocha Gibson, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 12400/2017 TRE-AM Espécie: Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
n. 35/2010, de locação de imóvel destinado a abrigar a 53ª ZE, município de Anamã/AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR: VALDEMIRO DOS
SANTOS BASTOS. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art. 62, §3º,
inciso I, e o Art. 3º da Lei 8.245/91. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula Terceira e
da Cláusula Quarta. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de 16/11/2020 a
15/11/2021. DO PREÇO: o preço mensal é de R$ 1.979,02 (um mil, novecentos e setenta
e nove reais e dois centavos), a partir de 16/11/2020. Data da Assinatura: 01/10/2020.
Assinam: Desdor. Presidente, ARISTÓTELES LIMA THURY, pelo Locatário, o Sr. VALDEMIRO
DOS SANTOS BASTOS pelo Locador.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 137572-12.2020.6.05.8000. OBJETO: Programa de Reciclagem Anual para
Atividade de Segurança 2020 - Parte Prática - Treinamento em Arma de Fogo e TAF (Teste
de Aptidão Física). FAVORECIDO: BOSS TRIGGER TACTICAL TREINAMENTO EM SEGURANÇA
LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$
27.600,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 07/10/2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001776, emitida em 23/09/2020. FAVORECIDO:
MARILANA STEFANINI MESSA. OBJETO: Aquisição de caixa de papelão. VALOR:
R$ 62.880,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 04/2020, ARP nº
21/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.90.30.07; Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 97.563-08.2020.
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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
À SAD,
após publicação do extrato no DOU.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/10/2020, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781646 e o código CRC 5178BB06.

0008654-71.2020.6.02.8000 0781646v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
Acuso ciência do Despacho SLC 0781646 e devolvo

o feito à SMR para acompanhamento da execução contratual,
atentando-se para a urgência das medidas em adoção.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2020, às 22:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782241 e o código CRC 4A97AAFB.

0008654-71.2020.6.02.8000 0782241v1
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INFORMAÇÃO Nº 8974 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor chefe da SMR,
 
Informo que o material objeto destes autos foi entregue em sua

totalidade conforme o Termo de Referência descrito.
Esclareço apenas que, só 02(duas) unidades dos painéis de piso

e 04(quatro) dos de bancada ficaram pendentes somente para fixação em
outra oportunidade. Fator este a cargo dodeste Regional (SMR) direcionar em
outra oportunidade embora comprometida esta execuçlão pelo fornecedor sem
que isso acarrete nenhum entrave quanto ao pagamento a receber pela
empresa fornecedora.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 04/11/2020, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0801089 e o código CRC 175CB8E3.

0008654-71.2020.6.02.8000 0801089v2
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Nota de Recebimento
Órgão:

06/11/2020 10:08:52

U.G.:
Almoxarifado:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
Código da Nota: 2020/000135 Data de Recebimento: 06/11/2020 Data de Atesto: 06/11/2020 Finalidade: 01 - ESTOQUE
Fornecedor: 22.546.110/0001-96 - BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI
Documentos: 001 - EMPENHO 2020NE000752 05/10/2020 003 - NOTA FISCAL 36 21/10/2020 002 - PROCESSO DE ENTRADA 8654-71.2020

Item Material U.M. Lote Validade Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque Endereço Qtde. Preço

Unitário Total

1 200002741 - PROTETOR PAINEL VERTICAL, TIPO ESCUDO DE
PISO E MESA UN ESTOCÁVEL ESTOCÁVEL A 01 12,00 1.240,00 14.880,00

TOTAL: 14.880,0012,00

Resumo Contábil
TotalQtde.Conta

115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 12,00 14.880,00

ANTONIO CARLOS LIMA CAVALCANTE Seção de Almoxarifado

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: _____/_____/_________.

AX0027-AX0027.jasper Página 1 de 1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
 06/11/20  10:50     NS                               USUARIO : ANTONIO CARLOS 
 DATA EMISSAO      : 06Nov20   VALORIZACAO : 06Nov20  NUMERO  : 2020NS003850 
 
 UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
 FAVORECIDO        : 22546110/0001-96 - BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI     
 TITULO DE CREDITO : 2020NP000953            DATA VENCIMENTO  : 13Nov20        
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO                                                                    
 APROPRIAÇÃO DA NOTA FISCAL 36, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL
DE CONSUM
 O - PROTETOR ACRILICO - PA 8654-71.2020 - 2020NE000752                        
                                                                               

 L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
 01 401002 2020NE000752                             33903028                   
                                                                      14.880,00
 02 521214 2020NE000752                   213110400 33903028                   
                                                                      14.880,00
 03 551001 2020NE000752                   115610100 33903028                   
                                                                      14.880,00
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 84138351434 -  ANTONIO CARLOS    UG : 070011   06Nov20 
 10:49  

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 06/11/2020, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0802433 e o código CRC 63916CF9.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 22.546.110/0001-96
Razão Social: BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI
Nome Fantasia: BRANDAO BRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 12/12/2020
FGTS 12/11/2020
Trabalhista Validade: 05/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/11/2020
Receita Municipal Validade: 01/11/2020 (*)

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/11/2020 11:05 de
CPF: 841.383.514-34      Nome: ANTONIO CARLOS LIMA CAVALCANTE

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
Senhora Gestora,
Após realizados os registros nos sistemas ASI e

SIAFI, encaminhamos os autos para elaboração de Nota
Técnica, em seguida à SCON para pagamento de nota fiscal.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 06/11/2020, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0802453 e o código CRC EB739D84.

0008654-71.2020.6.02.8000 0802453v1
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NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Material de Consumo / Material de proteção e segurança /
Protetor Painel Vertical

Área interessada:

COSEG / SMR

Contrato:

2020NE000752
Vigência do contrato:

*Entrega imediata

Contratado(a):

BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI / 22546.110/0001-96

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

Note de mepenho - 0778904 / Nota fiscal - 0801087 / Entrada ASI -
 0802398 / Lançamento SIAFI - 0802433 / Certidões SICAF - 0802441
/ Declaração SIMPLES - 0802451

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 14.880,00 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS).

05 - Observações:
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*O material fora apresentado de acordo com o requerido,
conforme Atesto - visto evento (0801087).

Maceió, 08 de novembro de 2020.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 08/11/2020, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 08/11/2020, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0804670 e o código CRC 23CAB8F5.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS003850 , de 06-11-2020.

Observação:

À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive às verificações normativas
e contratuais porventura existentes no que se refere ao pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 09/11/2020, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0804941 e o código CRC 1F989F49.
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NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

SIM

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

SIM

03 - O documento apresentado está regular?

SIM

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

SIM

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

 

SIM

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

SIM

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

SIM

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

SIM

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

SIM

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de
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empenho?

SIM

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

ANÁLISE DA SCON

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

SIM

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

NÃO

14 - O contrato está vigente?

SIM

15 - Observações:
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PAGAMENTO.     
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                       14.880,00
                                                                              
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   10Nov20   18:31
  OP 1394

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 11/11/2020, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806748 e o código CRC 36D1C58F.

0008654-71.2020.6.02.8000 0806748v2

SIAFI - Documentos Financeiros SGF 0806748         SEI 0008654-71.2020.6.02.8000 / pg. 89


