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

 

Memorando nº 960 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 08 de novembro de 2018.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e
tratamento de esgoto. 5ª Zona Eleitoral - Viçosa.  Exercício de 2019.

 

Senhor Secretário,
 
Visando evitar solução de continuidade na prestação dos

serviços essenciais de fornecimento de água e esgoto, com vistas à
manutenção da contratação de empresa especializada na prestação
de tais serviços, em especial, para a 5ª Zona Eleitoral - Viçosa/AL e
para o período compreendido entre 01º (primeiro) de janeiro a 31
(trinta e um) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove), solicitamos
a Vossa Senhoria a adoção das devidas providências para que este
procedimento evolua ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
Presidente, com a finalidade de obter autorização prévia para
emissão de Nota de Empenho e para ratificação de inexigibilidade de
licitação (conforme art. 26 da Lei 8.666/93), tendo em vista que na
localidade o supramencionado serviço só é prestado pelo Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Viçosa/AL (CNPJ
12.424.255/0001-60).

 
Frisamos que o valor cobrado mensalmente é de R$

146,69 (cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos),
logo o gasto anual será na ordem de R$ 1.760,28 (mil setecentos e
sessenta reais e vinte oito centavos), valor este previsto no
orçamento geral de 2019, 0461518.

 
A empresa goza de regularidade junto à Justiça

Trabalhista (0461566); também, ao FGTS (0461570); promovemos a
juntada da Certidão do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas - CEIS (0461724); não consta registro no Cadastro
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Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiça (0461725). A empresa apresenta a emissão da
Certidão Positiva COM EFEITO DE NEGATIVA de Débitos Relativos
a Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União (0461560),
ou seja, goza de regularidade junto à Receita Federal.

 
 
Respeitosamente,
 
Nadja Cristina de Oliveira Ribeiro
Gestora Contratual Portaria 591/2017 (0460947)
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Sapev, em substituição

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção Substituto, em 13/11/2018, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 13/11/2018, às 12:43, 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
0461462 e o código CRC 17D2140A.

0010113-79.2018.6.02.8000 0461462v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

- ORÇAMENTO GERAL -
2019

Açao Orçamentária Categoria de Programação Despesa Agregada Valor

(Itens de Orçamento) (Categoria de Despesas) (Tipo de Despesa)  (R$)

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.570.286,00
ALIMENTAÇÃO 39.780,00
MATERIAL DE CONSUMO 57.047,00
DIÁRIAS 272.500,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 147.502,00

SEGUROS EM GERAL 25.212,00
TELEFONIA 117.972,01
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP.PROCESSAMENTO DE 
DADOS

213.954,72

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 103.949,77
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 109.310,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 75.000,01
AÇÕES EDUCATIVAS 35.176,00
ENERGIA ELÉTRICA 933.142,89
MANUTENÇÃO PREDIAL 270.697,43
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.922.177,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 83.010,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 213.702,21
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 137.000,00
MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 141.796,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 677.923,99
COMBUSTÍVEIS 173.664,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 111.392,00
PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES 109.200,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 30.400,00
MÓVEIS 177.100,00
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 2.650,00
MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ODONTOLÓGICO 24.500,00
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 51.472,00
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL DE TI 500.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 117.630,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 440.623,01
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 842.594,96
VIGILÂNCIA OSTENSIVA 2.218.225,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 78.171,00
ESTAGIÁRIOS 202.706,00
PLANO DE CAPACITAÇÃO ANUAL DA CODES - PAC CODES 352.980,00
PLANO DE CAPACITAÇÃO ANUAL DA EJE - PAC EJE 107.474,00

13.687.921,00

* Obs.: 
1-Proposta encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, sujeita a ajustes pelo Congresso Nacional.
2-Publicação em cumprimento à Resolução CNJ 195/2014.
3- Processo SEI 0008311-80.2017.6.02.8000.

02.122.0570.20GP.PO02 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS - TRE/AL

AÇÃO ESTRATÉGICA

Total

02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E 
GESTÃO ADMINISTRATIVA NA JUSTIÇA ELEITORAL - NO 
ESTADO DE ALAGOAS

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

Objeto

Contratação de empresa especializada em
fornecimento de água e esgoto para o período de 01º
(primeiro) de janeiro a 31 (trinta e um) de dezembro
de 2019.
 

Justificativa Com vistas à continuidade da prestação dos serviços
essenciais de fornecimento de água e saneamento.

Descrição
dos
serviços

Fornecimento de água e esgoto de forma
ininterrupta no período compreendido entre 01º
(primeiro) de janeiro de 2019 a 31 (trinta e um) de
dezembro de 2019.

Pagamento

O pagamento será efetuado mensalmente mediante
ordem bancária de crédito em conta corrente,
devendo a contratada apresentar as respectivas
faturas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
da data do vencimento, ressaltando-se que todas as
faturas deverão ser atestadas pela Chefia do
Cartório.
A empresa contratada deverá apresentar todas as
faturas sob responsabilidade do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas no mesmo dia e de forma
individualizada, ou seja, uma fatura por matrícula,
visando-se uma maior eficiência nos procedimentos
que antecedem o pagamento.

Local de
realização
dos
serviços

Os serviços de fornecimento de água e esgoto
deverão ser prestados no imóvel onde funciona
o Cartório Eleitoral da 5ª Zona, localizado na
Rua Frederico Maia, 11, Bairro Centro, Viçosa
– AL, atualmente sob responsabilidade do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, bem como a qualquer
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outro imóvel que passe a ser de responsabilidade do
Tribunal naquele Município.

Estimativa
de custo da
contratação

O valor mensal cobrado atualmente é de R$ 146,69
(cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove
centavos), logo o gasto anual ESTIMADO será na
ordem de R$ 1.760,28 (um mil setecentos e sessenta
reais e vinte e oito centavos) , valor este previsto no
orçamento geral de 2019, 0461518.

Maceió/AL, 13 de novembro de 2018.

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos, em
substituição

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção Substituto, em 13/11/2018, às 13:38, 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
0463887 e o código CRC 2D2C95CB.

0010113-79.2018.6.02.8000 0463887v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2018.
À COFIN.
 
Contratação - SAAE - Viçosa/AL
 
Senhor Coordenador,
 
Seguem os presentes autos eletrônicos para anexar o

demonstrativo de proposta orçamentária 2019 relativa à despesa em
referência.

Por oportuno, esclareço que o TR de evento 0463887 tem
caráter meramente indicativo, uma vez que se trata de contratação
de serviço essencial prestado em regime de exclusividade, a teor da
informação veiculada no Memorando 960 (0461462), em que este
Órgão figura como mero aderente, portanto não se há de falar em
aprovação do documento.

Por fim, remeter o feito à AJ-DG, para análise de
conformidade da contratação direta ((autorização para emissão de
empenho em nome de  Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Viçosa/AL - CNPJ 12424255/0001-60), nos termos do
regulamento interno de contratações.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/11/2018, às 14:41, 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
0464088 e o código CRC 10B51DE1.

0010113-79.2018.6.02.8000 0464088v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2018.
À SGO.
 
Prezados,
 
Em observância ao despacho retro, remeto os autos

para juntar o demonstrativo de proposta orçamentária
2019 relativa à despesa em referência.

 
Após, remeter nos termos solicitados.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 14/11/2018, às 15:21,
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
0464980 e o código CRC 2DF9D30E.

0010113-79.2018.6.02.8000 0464980v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7236 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COFIN/SGO

Maceió, 14 de novembro de 2018
Sei  n.º 10.113-79.2018.6.02.8000
Informação n.º 382 /2018
 
À AJ-DG
Assunto: PLOA 2019. Valor indicado na Proposta Orçamentária de 2019.
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Viçosa/AL
 
Senhor Assessor,
 
1. Tratam os autos eletrônicos de procedimento para a Prestação de Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Viçosa/AL, no valor de R$
1.760,28.
 
2. Conforme despacho do Gabinete da Secretaria de Administração
(evento 0464088) foi solicitada a juntada da proposta orçamentária 2019, no
agregador de despesa específica para  ações da SAPEV. Anexamos o relatório
(evento n. 0465272). 
 
3. Ante o exposto, constatamos a existência do valor de R$
137.000,00 destinado às despesas com serviços de fornecimento de água e
tratamento de esgoto, onde registramos a existência de crédito em 2019 no
valor de R$ 265,08 para atender a despesa pretendida (ver registro na
planilha de controle, evento 0465275).
 
Respeitosamente,
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 14/11/2018, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Informação 7236 (0465250)         SEI 0010113-79.2018.6.02.8000 / pg. 15



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
0465250 e o código CRC 6EC6CBE2.

0010113-79.2018.6.02.8000 0465250v4
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VA��ADCAc&!Ak�"%!\

l:+,3m3n-,3;-����7
g�?�!?AE!CA�OAG!?�!?A@DÂ&%&Bs'E&��A
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JÂ�B!"A�!��BA@!?AI!'�"��!?A������ZADA������ZADCA���PAE!CA>CA�E"o?E&C!A@DA�[A?!]"DA!Â�B!"A@!A�'!A��>�BAuAcvA�W�Q�SO��S��W
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Anexo PLOA 2019 - SAPEV (0465272)         SEI 0010113-79.2018.6.02.8000 / pg. 17



Valor da PLOA 2019 137.000,00

Registro Contratado Valor SEI

1 SAAE - Boca da Mata 420,00           0010240-17.2018.6.02.8000

2 DAESC - Coruripe 593,76           0010232-40.2018.6.02.8000

3 SAEE - Porto Real do Colégio 265,08           0010267-97.2018.6.02.8000

4 SAEE - Viçosa 1.760,28        0010113-79.2018.6.02.8000

5

6

7

8

9

PLOA 2019

Seção de Gestão Orçamentária

Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

CASAL e SAAE

9

10

Total pretendido 3.039,12        

Saldo existente 133.960,88    
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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 : 0010113-79.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 5ª ZONA ELEITORAL - VIÇOSA  

 

Parecer nº 1868 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
 Trata-se de pretensão de contratação de serviço

público essencial relacionado ao fornecimento de água
 durante o exercício de 2019, junto ao Serviço Autônomo de
Água e Esgoto do Município de Viçosa/AL (CNPJ: 
12.424.255/0001-60), com o objetivo de atender o Cartório
Eleitoral do Município de Viçosa – 5ª Zona Eleitoral.

 O valor cobrado mensalmente será de R$ 146,69
(cento e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos),
perfazendo um gasto anual da ordem de R$ 1.760,28 (mil
setecentos e sessenta reais e vinte oito centavos), conforme
previsto no orçamento geral de 2019, 0461518.

 A justificativa para a pretendida contratação, tal
como consta no termo de referência (0463887) é a"...
continuidade da prestação dos serviços essenciais de
fornecimento de água e saneamento".

 
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Comentando sobre as hipóteses de inexigibilidade

de licitação, ensina o
administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO:

"...Outra hipótese, consiste no monopólio,
natural ou não. O monopó1io caracteriza-
se quando existe um único fornecedor um
produto ou serviço no mercado. Isso
envolve, inclusive, serviços públicos."  

 
  O ajuste pretendido encontra, pois, fundamento

legal no caput do artigo 25 da Lei nº  8.666/93:
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:

  

                 Sendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Viçosa o único a fornecer os serviços água na
região (0461462),  certamente não  há possibilidade de
competição, justificando, portanto a inexigibilidade
do processo licitatório.

             Ademais, a Lei nº 8.666/93 deu contornos distintos
aos contratos em que a Administração Pública contratante é
mera usuária de serviço público. Nessa hipótese, as regras
pertinentes são ditadas pelo concessionário, permissionário,
sem sujeição a algumas regras da Lei de Licitações. Nesse
sentido o comando do art. 62, § 312, da lei nº 8.666/93,
 verbis:
 

"Art. 62. ( ... )
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§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58
a 61 desta Lei e demais normas gerais, no
que couber:

 (...)

II- aos contratos em que a Administração
for parte como usuária de serviço
público.".

       Em suma, nos casos de contratação como ora entelado, a
Administração figura como contratante, usuária do
serviço público prestado, sujeitando-se, portanto, às
condições impostas pelo concessionário  ou permissionário.
Não podendo  utilizar-se de seu poder de
império, ficando sujeita às mesmas condições contratuais
previstas para o usuário comum.

No que diz respeito especificadamente
à contratação por inexigibilidade, preceitua o artigo 26 e o
seu parágrafo único da Lei 8666/93 que:

 
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º
e 4º do art. 17, no inciso III e seguintes
do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art.
25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final parágrafo
único do art. 8º desta Lei deverão
ser comunicados, dentro de 3 (três) dias,
à autoridades superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo
de 5 (cinco) dias, como condição para
 eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa,
inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo será instruído, no
que couber, com os seguintes  elementos:
(...)
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III- justificativa do preço;"
 

Por sua vez, sendo o caso de fornecedor único do
serviço, como atestado nos autos (0461462, não há outra
escolha possível, satisfazendo, portanto, a  regra do art. 26,
caput, da Lei nº 8.666/93.

                Quanto à compatibilidade do preço, em regra
recomenda-se avaliar a possibilidade de realizar pesquisas de
mercado através de contratos com o mesmo objeto ou com
objetos semelhantes com outros órgãos públicos, na forma da
Orientação Normativa nº 17, de 12 de abril de 2009 da
Advocacia Geral da União e na linha de entendimento firmado
pelo Tribunal de Contas da União (TCU - Acórdão n2
1.945/2006 e 705/2003 - Plenário).  

 
Prosseguindo, verifica-se  que foram juntadas as

certidões de regularidade trabalhista (0461566) e FGTS
(0461570), a Certidão do Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas - CEIS (0461724); a verificação de
registros no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça (0461725).
No memorando 194 (0218698), que inaugurou este
procedimento, a SAPEV ressaltou ainda a emissão da Certidão
Positiva COM EFEITO DE NEGATIVA de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Divida Ativa da União
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(0461560). 
 
3. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 Em face do que determina a 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
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo
IX: Contratação direta por inexigibilidade de licitação deverá
ser verificada pela Assessoria Jurídica da Direção-Geral ou
pela Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, de acordo com o
regulamento.
 
 
 
 
 
 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente justificado? X  0461462

 
2

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

X   

3
A inexigibilidade de licitação teve sua
origem na inviabilidade de competição
(art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93)?

X   

4

4.1 A inviabilidade de competição
teve sua origem na aquisição de
materiais, equipamentos, ou gêneros
que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, vedada a
preferência de marca? (art. 25, I da
Lei nº 8.666/93)

 X  

4.2 Nesse caso, consta a comprovação
de exclusividade mediante atestado
fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria
a licitação, a obra ou o serviço, pelo
Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou entidades equivalentes?

 X  

4.3 O referido documento foi
apresentado em original ou por cópia
autenticada?

 N/A  

4.4 A administração averiguou a
veracidade do atestado de
exclusividade apresentado nos termos
do art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, a
exemplo de consulta ao fabricante?
Ref. Orientação Normativa AGU n°
16, de 1° de abril de 2009

 N/A  

5

5.1 A inviabilidade de competição
teve sua origem na contratação de
algum dos serviços técnicos
enumerados a seguir (art. 25, II da
Lei nº 8.666/93):

 X  

5.1.1 estudos técnicos, planejamentos
e projetos básicos ou executivos;    

5.1.2 pareceres, perícias e avaliações
em geral;    

5.1.3 assessorias ou consultorias
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técnicas e auditorias financeiras ou
tributárias;

   

5.1.4 fiscalização, supervisão ou
gerenciamento de obras ou serviços;    

5.1.5 patrocínio ou defesa de causas
judiciais ou administrativas;    

5.1.6 treinamento e aperfeiçoamento
de pessoal.    

6

A inviabilidade de competição teve
sua origem na contratação de
profissional de qualquer setor
artistico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que
consagrado pela crítica especializada
ou pela opinião pública? (art. 25, III
da Lei nº 8.666/93)

 X  

7

Foram indicadas as razões de escolha
do adquirente do bem, do executante
da obra, do prestador do serviço ou do
fornecedor do bem?
Ref. parágrafo único, II, art. 26, Lei
8.666/93

 N/A  

 
 

8
Houve a devida reserva de crédito
orçamentário ou a confirmação de que há
recurso disponível pela unidade
competente?

 X
POA 2019 
0465272
0465275

9

A proposta de preços demonstra-se
compativel com os preços praticados no
mercado, considerando, sobretudo, os
subsídios de fornecimentos ou prestação
de serviços para outros órgãos (notas
fiscais, faturas, notas de empenho)
constantes do respectivo processo
administrativo?

  Esclarecer

10 A proposta de preço encontra-se dentro
do prazo de validade?  N/A  

11
Consta o domicílio bancário, indicado
pelo credor, na proposta ou em
documento separado?

 N/A  

12

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)”.

 N/A  

13 O valor da contratação exige a
publicação na imprensa oficial?  X  

14 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15
A empresa apresentou prova de cadastro
no SICAF com os seus dados relativos à
regularidade fiscal válidos?

 X  
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 1 FGTS X  0461570

 2. INSS X  0461560

 3. Receita Federal X  0461560

 4. Tributos Estaduais e Municipais
(quando exigido)    

16 Constam nos autos Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0461566

17 Consta consulta ao CADIN?   Esclarecer

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?

 N/A  

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  
0461724

0461725

 
4. CONCLUSÃO
 
 
Destacada a necessidade de cumprimento das

formalidades indicadas no parágrafo anterior (vide itens 9 e
17 da tabela de verificação), no que concerne à juntada aos
autos da consulta ao CADIN e da verificação da
compatibilidade do preço.

 Via de regra, recomenda-se avaliar a possibilidade
de realizar pesquisas de mercado através de contratos com o
mesmo objeto ou com objetos semelhantes com outros órgãos
públicos, na linha de entendimento firmado pelo Tribunal de
Contas da União (TCU - Acórdão n2 1.945/2006 e 705/2003 -
Plenário).  

Assim sendo, seguem os autos à SAD, para
aperfeiçoamento da instrução. 

Atenciosamente.
 
 

Cláudia Ramalho
Assessora jurídica em exercício

 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 19/11/2018, às 14:23, 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
0465591 e o código CRC 6942F483.

0010113-79.2018.6.02.8000 0465591v10
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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 novembro de 2018.
Em face do Parecer 1868, da Assessoria Jurídica

(0465591), devolvo o feito à SAPEV para que junte, se
possível, tabela de preços praticados pelo ente em favor do
qual será emitida a nota de empenho para fornecimento dos
serviços de água e esgoto, uma vez que, dada a natureza da
prestação do serviço, em que o preço é fixado de maneira
indistinta para todos aqueles que vierem a contratar o serviço
público, entende-se, s.m.j., que a simples demonstração de
que o contrato (melhor: adesão às condições estipuladas) irá
utilizar os preços praticados usualmente pela
concessionária/entidade no mercado atende ao requisito de
justificativa de preço de que trata o art. 26, inciso III da Lei nº
8.666/93.

A Unidade deve ainda juntar aos autos
comprovante de consulta ao CADIN para o CNPJ da
concessionária/entidade.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/11/2018, às 12:01, 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
0466336 e o código CRC F16EC306.

0010113-79.2018.6.02.8000 0466336v1
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
12424255

Título:
SERVICO AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

Page 1 of 1SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

20/12/2018https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2018/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=3835edc473...
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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 dezembro de 2018.
Senhor Secretário,
 
 Informo que encaminhei por duas vezes e-mail a

empresa (0482557 e 0482555), além de tentar entrar em contato por
telefone, como também obter pela internet a Tabela de Serviços
praticados atualmente pelo SAAE de Viçosa; apesar de várias
tentativas não obtive êxito. 

Em vista do fato relatado acima, encaminho apenas o
comprovante de consulta ao CADIN (0482561)

 
Respeitosamente,
 
Nadja Ribeiro
Gestora do Contrato

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 20/12/2018, às 11:03, 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
0482563 e o código CRC 756B92FA.

0010113-79.2018.6.02.8000 0482563v1
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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 dezembro de 2018.
Com as justificativas de evento 0482563, devolvo

os autos à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2018, às 13:37, 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
0482699 e o código CRC 2AB813D5.

0010113-79.2018.6.02.8000 0482699v1
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PROCESSO : 0010113-79.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 5ª ZONA ELEITORAL - VIÇOSA  

 

Parecer nº 2108 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 Senhor Diretor-Geral, 
 
Trata-se de pretensão de contratação de serviço

público essencial relacionado ao fornecimento de água e
esgoto durante o exercício de 2019, junto ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Viçosa/AL
(CNPJ:  12.424.255/0001-60), com o objetivo de atender o
Cartório Eleitoral do Município de Viçosa – 5ª Zona Eleitoral.

Por ocasião da emissão do Parecer nº 1868
(0465591) esta Assessoria Jurídica concluiu pela necessidade
de cumprimento das formalidades indicadas nos itens 9 e 17
da tabela de verificação, no que concerne à juntada aos autos
da consulta ao CADIN e da verificação da compatibilidade do
preço. 

Foram satisfeitas parcialmente as diligências
solicitadas, com a juntada dos seguintes documentos:  CADIN
(0482561) e a justificativa da SAPEV quanto à impossibilidade
de juntada da verificação da compatibilidade dos valores
cobrados (0482563).

Diante do exposto, em face da situação de
inexigibilidade verificada e de sua regularidade jurídica,  esta
Assessoria Jurídica, nos termos do inciso X, do Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de Contratação),
opina favoravelmente à contratação  do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto do Município de Viçosa/AL (CNPJ: 
12.424.255/0001-60), com fundamento no art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93,  com o objetivo de atender ao Cartório
Eleitoral do Município de Viçosa/AL – 5ª Zona Eleitoral, pelo
valor estimado anual de R$ 1.760,28 (mil setecentos e
sessenta reais e vinte oito centavos),, durante o exercício de
2019, condicionada a presente contratação à liberação dos
recursos destinados à realização de despesa no exercício de
2019.  

Assim, sugere-se a evolução dos autos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, para
ratificação da situação de inexigibilidade, consoante dispõe o
art. 26 da Lei nº 8.666/93, dispensada a sua publicação em
observância ao princípio da economicidade, haja vista o valor
estar dentro do limite fixado no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93,
em consonância com o entendimento firmado pelo TCU no
Acórdão nº 1.336/2006 - Plenário.

À consideração superior.
 

Cláudia Ramalho
no exercício da Assessoria Jurídica 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 21/12/2018, às 12:52, 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
0483090 e o código CRC 12AD5B6B.
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CONCLUSÃO

Maceió, 21 de dezembro de 2018.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, por intermédio do Parecer nº 2108/2018
(0483090), onde opina favoravelmente à contratação do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de Pão de
Viçosa/AL (CNPJ 12.424.255/0001-60), RECONHEÇO, com
fulcro no art. 25, caput, da Lei nº. 8.666/93, a inexigibilidade de
licitação nos presentes autos, com o objetivo de atender ao Cartório
Eleitoral da 5ª Zona Eleitoral, pelo valor estimado anual de RS
1.760,28 (mil setecentos e sessenta reais e vinte oito
centavos), durante o exercício de 2019, condicionada a presente
contratação à liberação dos recursos destinados à realização de
despesa no exercício de 2019.

 
Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao

Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, em atendimento
ao disposto no art. 26 da Lei n.º 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/12/2018, às 14:27, 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
0483106 e o código CRC 76E00058.
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PROCESSO : 0010113-79.2018.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO : Contratação. SAAE. Inexigibilibilidade.

 

Decisão nº 4843 / 2018 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral, inserta no
evento SEI 0483106.

Assim, considerando toda a instrução efetivada nestes
autos, AUTORIZO a contratação do Serviço Autônomo de Água
e Esgoto do município de Viçosa-AL, inscrito no CNPJ sob o nº
12.424.255/0001-60, para fornecimento de água e tratamento de
esgoto para o Cartório Eleitoral da 5ª Zona, sediada em Viçosa-
AL, , condicionada a presente contratação à liberação dos recursos
destinados à realização de despesa no exercício de 2019, durante o
exercício de 2019, pelo valor estimado anual de R$ 1.760,28 (mil,
setecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos).

Ratifico a situação de inexigibilidade de que trata o art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93, assim como fica dispensada a sua
publicação em observância ao Princípio da Economicidade, haja vista
que o valor a ser contratado está dentro do limite fixado pelo art. 24,
inciso II, da mesma lei, em consonância com o entendimento firmado
pelo TCU, no Acórdão nº 1.336/2006 - Plenário.

À SGO para emissão da nota de empenho e,
posteriormente, à Secretaria de Administração para, por meio
da unidade competente, efetuar os atos de gestão contratual.

Desembargador JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente do TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES,
Presidente, em 27/12/2018, às 13:23, 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
0483888 e o código CRC 202F9183.
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2018.
Sigam os autos à COMAP para avaliar, no contexto

das providências a serem adotadas no PA 0008445-
73.2018.6.02.8000, a forma de publicação da despesa em tela
no portal da transparência.

Em paralelo, à COFIN, para oportuna emissão da
competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2018, às 18:11, 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
0484088 e o código CRC EE544130.

0010113-79.2018.6.02.8000 0484088v1

Despacho GSAD 0484088         SEI 0010113-79.2018.6.02.8000 / pg. 34



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2018.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0484088).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/12/2018, às 10:48, 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
0484301 e o código CRC 7F68C462.

0010113-79.2018.6.02.8000 0484301v1

Despacho COFIN 0484301         SEI 0010113-79.2018.6.02.8000 / pg. 35



Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/01/2019, às 17:09,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2019, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 18/01/2019, às 12:01, 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
0488712 e o código CRC 88ED9FE9.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE n. 41/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 17/01/2019, às 17:03, 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
0488983 e o código CRC DC65C4E5.
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura do empenho emitido.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/01/2019, às 17:10,
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
0489479 e o código CRC BC752061.
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2019.
À COMAP, para eventuais registros de controle

(portal transparência) e posterior remessa à SAPEV.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/01/2019, às 15:59, 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
0490021 e o código CRC CE34BFB6.
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DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2019.

Ciente.

Processo incluído em "ACompanhamento Especial" - Grupo - Dispensas e
Inexigibilidades de Licitações_2019 - para registro no Portal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Chefe de Seção,
em 25/01/2019, às 11:16, 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
0492653 e o código CRC 558922E0.
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