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

 

Memorando nº 39 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP
Maceió, 21 de janeiro de 2020.

Para: Comissão de Planejamento das Eleições Municipais 2020.

Assunto: Designação. Local de Funcionamento. Auditoria de Funcionamento das Urnas
Eletrônicas.

 

Sr. Diretor,
 
Sirvo-me deste para, em atenção às disposições contidas

na Portaria nº 373/2019 - TRE-AL/PRE/AEP, constante no DEJEAL de
nº 20190183, Publicado em 27/09/2019, que nomeou essa
subscritora como Gestora do contrato de filmagem da Auditoria de
Urnas Eletrônicas - votação paralela, bem como considerando as
disposições constantes na Resolução TSE nº 23.603/2019, expor e
sugerir o que segue:

ITEM II - LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AUDITORIA DE
FUNCIONAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS

1. Ilustríssimo, de acordo com o inciso I, do artigo 51, da
Resolução TSE nº 23.603/2019, a auditoria  de funcionamento das
urnas eletrônicas dá-se-á em ambiente controlado sob condições
normais de uso, nos mesmos termos anteriormente já definidos,
devendo tal local ser indicado pelo Tribunal.

Nas últimas eleições, a Auditoria de Funcionamento das
Urnas foi realizada no salão do 13º andar, da Sede desse
Tribunal, em face do referido local comportar a formação das
03 (três) seções e obedecer aos critérios constantes no
Normativo regente deste Procedimento, aliados a todo o
suporte necessário e prestado pela Informática deste
Regional.

Ocorre que o local susocitado encontra-se
inviabilizado para abrigar a referida Auditoria em virtude da
colocação de divisórias que transformaram o espaço ocupado
pela referida Auditoria em um corredor e um lounge.
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Dessarte, com a brevidade que entendo necessária,
externo e levo ao conhecimento desta Comissão de Planejamento das
Eleições a preocupação desta subscritora quanto a ausência, até o
momento, de possível local para se realizar a Auditoria que
contemple os critérios constantes na Resolução e ao mesmo tempo
tenha o suporte operacional constante de técnico da informática para
possíveis ocorrências, tais como, substituição de urnas eletrônicas pr
urnas de contigência, defeitos em impressoras, travamento de
sistema, que são os mais corriqueiros.

Necessário e importante que conste na pauta da próxima
reunião dessa Comissão a avaliação de possível local para
funcioamento da Votação Paralela, uma vez que as possibilidades
externas verificadas por parte dos membros da Comissão de Votação
Paralela anterior restaram infrutíferas, pois dificultaria o suporte da
informática.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 21/01/2020, 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
0646213 e o código CRC 4752BDE1.

0000474-66.2020.6.02.8000 0646213v5
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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 fevereiro de 2020.
 
À Comissão Permanente de Planejamento de

Eleições - CPPE, para análise e pronunciamento acerca do
inteiro teor inserto no Memorando nº GSGP nº 39/2020
(0646213).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
06/02/2020, às 19:49, 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
0652967 e o código CRC 535BE085.

0000474-66.2020.6.02.8000 0652967v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Informo que em reunião da Comissão Permanente

de Planejamento de Eleições, que teve lugar no dia
11/02/2020, às 15h45, cuja ata encontra-se em processo de
elaboração, deliberou-se no sentido de que todos os gestores
das contratações deveriam adequar, se necessário, os
referidos termos de referência ao quantitativo de 5.900 seções
eleitorais, número que será utilizado como padrão para as
eleições de 2020, haja vista que o TSE já deliberou no sentido
de que não há urnas suficientes em todos os Tribunais,
havendo necessidade de redimensionamento.

Informo, ainda, que, segundo deliberado em
reunião do CPPE, os presentes autos deverão ser
encaminhados à Seção de Manutenção e Reparos para
diligenciar, junto à empresa responsável pela instalação das
divisórias, acerca da possibilidade de retirá-las do 13º andar,
tendo em vista a necessidade de possibilitar a realização da
cerimônia de auditoria de funcionamento das urnas.

 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 12/02/2020, 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
0655748 e o código CRC 99197C5A.

0000474-66.2020.6.02.8000 0655748v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 727 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP

Prezados Membros da CPPE,
Cumprimentando-os e, ciente do Despacho

CPPE 0655748, informo por meio deste que, recepciono as
deliberações com entusiasmo, haja vista o acolhimento breve das
ponderações levantadas.

Outrossim, cumpre esclarecer que, no tocante ao
contrato do qual esta subscritora é gestora, o Termo de Referência
está de acordo com a Resolução TSE nº 23.603/2019, a redução do
número de seções havida neste Regional decorrentes do
rezoneamento que reduziu o total destas para 5.900 seções, não
altera o quantitativo de Seções que comporão a Auditoria, uma vez
que, conforme inciso I, do artigo 56, da Resolução supracitada, a
referência de valor mínimo para o sorteio de 6 (seis) seções é a de
15.000 (quinze mil seções), ou seja, nos Regionais com até 15.000
seções serão sorteadas 06 (seis) seções para auditoria de
funcionamento e de integridade das urnas eletrônicas, por essa
razão, estarmos longe de alcançarmos o quantitativo mínimo, a
configuração permanece a mesma da última eleição. Estando,
dessarte, os termos constantes no Projeto básico e Termo de
Referência adequados às alterações epigrafadas.

Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 12/02/2020, às 14:46, 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
0655938 e o código CRC 9DC7C78A.

0000474-66.2020.6.02.8000 0655938v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2020.
Sigam os autos à SMR, de acordo com a

Informação nº 727 (0655938).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2020, às 15:43, 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
0656265 e o código CRC 917532EE.

0000474-66.2020.6.02.8000 0656265v1
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SMR - SE¢ëO DE MANUTEN¢ëO E REPAROS

desenho:

OBS: CONFERIR COTAS NA OBRA
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

Processo SEI nº 0000474-66.2020
OAM. EDF. SEDE DO TRE . 13º PAVIMENTO 

EXTENSÃO  DE DIVISÓRIA A SER DESLOCADA  

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
     Analista Judiciário (requisitada) - SMR

1
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797

  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 5º andar, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL
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Formas Comércio e Serviço Ltda. 
Rua Epaminondas Gracindo, 256 – Pajuçara 

CEP – 57.030-100   fone/fax: 3337-4052 
  e-mail: formasmaceio@formasmoveis.com.br                                                                        

 

 

 

                         Maceió, 17 de Fevereiro de 2020. 
   

 

Ao 
Tribunal Regional Eleitoral 

Contato:  Sra. Luciana 

                                            

                                    
Prezado senhor (a), 
 

Atendendo solicitação segue abaixo orçamento de desmontagem e montagem de 

divisórias e fornecimento de material dos andares abaixo citados: 

 

 
ANDAR DESCRIÇÃO UN. QT. V. Unitário V. Total 

13º 
Desmontagem m² 19,00 R$       155,00 R$       2.945,00 

Montagem m² 19,00 R$       155,00 R$       2.945,00 

SOMA R$    5.890,00 

 

 

 

VALOR DA PROPOSTA: R$ 5.890,00 (Cinco mil oitocentos e noventa reais). 

 

 

 

 

 

Despesas com equipe de montagem (transporte, diárias e alimentação): Incluso 

Encargos (todos os tributos): Incluso 

Condição de pagamento: 30 (trinta) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

 
 
 
 
 
 
FORMAS MÓVEIS 
Ronaldo Almeida 
(82) 99144-4310 

Orçamento - para execução pela empresa detentora.Divisória (0657906)         SEI 0000474-66.2020.6.02.8000 / pg. 9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao despacho SAD 0656265, esta

setorial procedeu consulta a empresa FORMAS Comércio e
Serviços Ltda, vencedora do processo licitatório de
implantação e garantidora das divisórias instaladas, para
fornecer orçamento de desmontagem das divisórias, para a
execução da votação paralela e posterior remontagem, após a
conclusão do pleito eleitoral de 2020.

Esta empresa forneceu o orçamento de R$ 5.890,00
(cinco mil, oitocentos e noventa reais), nos termo do
documento 0659016.

Desta forma, encaminho estes autos para a SAD,
para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/02/2020, 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
0658981 e o código CRC B98BF4ED.
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Formas Comércio e Serviço Ltda. 
Rua Epaminondas Gracindo, 256 – Pajuçara 

CEP – 57.030-100   fone/fax: 3337-4052 
  e-mail: formasmaceio@formasmoveis.com.br                                                                        

 

 

 

                         Maceió, 17 de Fevereiro de 2020. 
   

 

Ao 
Tribunal Regional Eleitoral 

Contato:  Sra. Luciana 

                                            

                                    
Prezado senhor (a), 
 

Atendendo solicitação segue abaixo orçamento de desmontagem e montagem de 

divisórias e fornecimento de material dos andares abaixo citados: 

 

 
ANDAR DESCRIÇÃO UN. QT. V. Unitário V. Total 

13º 
Desmontagem m² 19,00 R$       155,00 R$       2.945,00 

Montagem m² 19,00 R$       155,00 R$       2.945,00 

SOMA R$    5.890,00 

 

 

 

VALOR DA PROPOSTA: R$ 5.890,00 (Cinco mil oitocentos e noventa reais). 

 

 

 

 

 

Despesas com equipe de montagem (transporte, diárias e alimentação): Incluso 

Encargos (todos os tributos): Incluso 

Condição de pagamento: 30 (trinta) dias 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

 
 
 
 
 
 
FORMAS MÓVEIS 
Ronaldo Almeida 
(82) 99144-4310 

Anexo - Orçamento da empresa FORMA (0659016)         SEI 0000474-66.2020.6.02.8000 / pg. 11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
Retornem os autos à SMR, para complemento da

instrução, no sentido de darmos sequência à contratação
(inclusive a elaboração de TR simplificado), justificando, se
for o caso, a indicação da empresa proponente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2020, às 14:44, 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
0659043 e o código CRC 88D92754.

0000474-66.2020.6.02.8000 0659043v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
À arquiteta Luciana.
 
Senhora arquiteta,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para a devida

instrução processual, nos termos do Despacho GSAD
0659043.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/02/2020, às 17:28, 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
0659280 e o código CRC D660E317.

0000474-66.2020.6.02.8000 0659280v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

SERVIÇO DE DESMONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

1. Objeto

Serviço  de  desmontagem   e  recolocação  de  divisória

existente com Fornecimento no 13º pavimento  do edifício da

OAM - Sen. Arnon de Mello onde está instalado a atual sede do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado a rua Aristeu de

Andrade, nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS I e II.

2. Justificativa

Através da solicitação oriunda da unidade da SGP para que seja

instalado  a  comissão  da  Votação  Paralela  no  próximo  pleito

eleitoral.  Para  que  os  trabalhos  desenvolvidos  ocorram  com

eficiência será imprescindível  que o espaço esteja  amplo sem

interrupção de divisória. Portanto, justificando essa retirada para

posterior recolocação.

3. Disposições

Gerais

3.1.  Os  serviços  deverão  ser  executados  por  empresa

credenciada  pela  fábrica  da  Ambianch  Industrial  Ltda,

assegurando a garantia vigente deste produto;

3.2. Os produtos fornecidos deverão também ser de fornecedor

devidamente  credenciado  pela  fábrica  da  Ambianch  Industrial

Ltda, assegurando a garantia vigente deste produto;

3.3.  Deverá  ser  feito  uma  visita  prévia  aos  locais  a  serem

executados e fornecidos produtos,  inclusive conferido medidas

adaptáveis nos locais devidos evitando surpresas e ou dúvidas

posteriores;

3.4 Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e

rotinas estabelecidos e previamente agendados em observância

às normas legais de segurança e regulamentares aplicáveis às

recomendações aceitas pela boa técnica, em consonância com a

empresa credenciada do fabricante;

3.5.  O serviço de mão de obra deverá estar incluso nos custos

totais;

3.6. Todo o serviço e material necessário ao deslocamento das

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652

  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

divisórias incluindo fixação com instalação de portas deverá ser

fornecido  pela  CONTRATADA  sendo  os  mesmos  de  sua

exclusiva  responsabilidade  quanto  aos  custos  de  transporte,

diárias e alimentação de todos os envolvidos;

3.7. Durante a execução dos serviços a empresa deverá fornecer

e  descrever  os  insumos  necessários  a  otimização  desta

demanda;

3.8.  Deverá  a  empresa  credenciada  junto  aos  seus  técnicos

preservarem o ambiente como fora encontrado sem quaisquer

danos desde o acesso à edificação até a conclusão dos serviços,

podendo  arcar  com  responsabilidade  sobre  demais  avarias.

Após a realização do serviço de deslocamento acima descritos, o

local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras

de material, entulhos etc;
4. Descrição e

Especificação

do objeto e

serviços

Em Lote único.

5. Local e prazo

de instalação

5.1.Local dos serviços:

No  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  –  TRE/AL,  no  13º

pavimento do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello,  situado a

rua Aristeu de Andrade, nº 377,  no bairro do Farol.

5.2. Prazo de execução: 05(cinco) dias corridos.

6. Prazo de

Assistência
Permanece a da vigência contratual;

7. Prazo de

garantia
Permanece a da vigência contratual;

8. Pagamento

8.1.  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,
SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652

  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 –  Maceió-AL
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

somente após a conclusão dos serviços;

8.2.  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.

9. Gestão e

fiscalização
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

10. Sanções

Administrativas

O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  poderá  aplicar  as

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que

podem ser aplicadas cumulativamente:

10.1 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;

10.2 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;

10.3 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;

10.4 Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e

impedimento  de  contratar  com  a  Administração  Pública,  por

prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.5 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;

10.6 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;

10.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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ser impostas cumulativamente com as demais;

10.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48

(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o

contraditório e a ampla defesa;

10.9 As multas  poderão ser  cumulativas e  serão descontadas

dos valores devidos à CONTRATADA, se houver,  ou cobradas

judicialmente.

Maceió/AL, 05 de março de 2020.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Arquiteta)

Seção de Manutenção e Reparos

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

TABELA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS E MATERIAL

LOTE ÚNICO

Serviço de Desmontagem e Remontagem

PAVIMENTO DESCRIÇÃO QDE (m²) VALOR
UNITARIO

(R$)

VALOR
TOTAL

(R$)

13º

Serviço de desmontagem  de divisória 
seguindo o leiaute

19

Serviço de remontagem de divisória 
seguindo o leiaute

19

Valor total dos serviços com Fornecimento (*)  

(*)  Incluso  todas  as  despesas  com equipe  de  montagem,  transporte,  diárias  de

pessoal e alimentação.

Maceió/AL, 05 de março de 2020.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Arquiteta)

Seção de Manutenção e Reparos
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO

PLANTA DE LAYOUT

13º  PAVIMENTO  - Retirada de divisória para votação paralela

                                                                                  PLANTA BAIXA 13º PAVIMENTO

    Divisória a ser Desmontada e Remontada

Maceió/AL, 05 de março de 2020.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Arquiteta)

Seção de Manutenção e Reparos

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7652
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INFORMAÇÃO Nº 1534 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Chefe da SMR,
 
Em resposta ao que pede o Senhor Secretário em Despacho

GSAD (0659043 ) encaminho em anexo o TR desenvolvido por esta unidade
técnica (arquitetura), ao passo que justifico a empresa solicitada para estudos
acerca desta demanda por ser a empresa detentora da garantia para deste
objeto - DIVISÒRIA - a ser dado manutenção e demais prosseguimentos que
caibam manuseá-las.

Portanto, encaminhos os autos em caráter de urgência,
considerando ano de pleito eleitoral com esta demanda de serviços solicitada
impressindível para o bom andamento do mesmo.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 24/03/2020, às 17:49, 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
0672343 e o código CRC CBE50EDF.

0000474-66.2020.6.02.8000 0672343v4
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DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2020.
À COSEG.
C/C: GSAD.
 
Senhor Coordenador,
 
Encaminho estes autos a Vossa Senhoria, após a

devida instrução processual, por parte da arquiteta Luciana
Brêda, com a juntada do Termo de Referência 0663994 cujo o
objeto é a desmontagem de divisórias no 13º andar, para a
viabilização da votação paralela das eleições 2020, com a
posterior remontagem após a execução da referida atividade.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
encaminho estes autos para análise e continuidade do feito.

 
Respeitosamente,
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 28/05/2020, às 02:22, 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
0711906 e o código CRC C163AF31.

0000474-66.2020.6.02.8000 0711906v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2020.
R.H.
À SMR.
Senhor Chefe,
A par da minuta do termo de referência elaborado

por essa unidade, retorno os autos para inserir no citado
documento as seguintes orientações:

a) prazo de vigência contratual de 30 (trinta dias),
contado do recebimento da nota de empenho, compreendendo
nesse período o início da execução dos serviços em até 5
(cinco) dias (contado do mesmo evento), considerando o
descumprimento desse último prazo inexecução do contrato;

b) multa moratória de 1% (um por cento) ao dia, até
o  limite do valor do contrato; e,

c) multa compensatória de 100% (cem por cento)
do valor da contratação, em face de inexecução contratual;

d) dever-se-á considerar inexecução contratual o
descumprimento da obrigação na forma, no prazo e no lugar
convencionados, ressalvada a aceitação do cumprimento da
prestação obrigacional extemporânea pela Administração, sem
prejuízo da multa moratória. 

e) será considerada também inexecução contratual
o atraso do início dos serviços após o 5º (quinto) dia, contado
do recebimento da nota de empenho, conforme disposto na
letra "a", sem prejuízo da disposição contida na letra "d", se
for o caso.  

Por fim, juntar ao termo de referência a previsão
orçamentária da contratação em tela ou eventual ajuste no
orçamento de 2020 previsto por essa unidade, indicando,
assim, a origem orçamentária da futura despesa com a

Despacho GSAD 0712436         SEI 0000474-66.2020.6.02.8000 / pg. 23



contratação ora pretendida.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/05/2020, às 19:21, 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
0712436 e o código CRC A6382469.

0000474-66.2020.6.02.8000 0712436v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2020.
À autora do Termo de Referência.
 
Senhora arquiteta,
 
Solicito a adequação do Termo de Referência, nos

termos do Despacho GSAD 0712436.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 29/05/2020, às 08:18, 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
0712644 e o código CRC FF2748F3.

0000474-66.2020.6.02.8000 0712644v1
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TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO 
 

SERVIÇO DE DESMONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

 

 

 

1. Objeto 

Serviço de desmontagem  e recolocação de divisória 

existente com Fornecimento no 13º pavimento do edifício da 

OAM - Sen. Arnon de Mello onde está instalado a atual sede do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado a rua Aristeu de 

Andrade, nº 377, no bairro do Farol, conforme ANEXOS I e II. 

 

2. Justificativa 

Através da solicitação oriunda da unidade da SGP para que seja 

instalado a comissão da Votação Paralela no próximo pleito 

eleitoral. Para que os trabalhos desenvolvidos ocorram com 

eficiência será imprescindível que o espaço esteja amplo sem 

interrupção de divisória. Portanto, justificando essa retirada para 

posterior recolocação. 

 

 

 

 

3. Disposições 

Gerais 

3.1. Os serviços deverão ser executados por empresa credenciada 

pela fábrica da Ambianch Industrial Ltda, assegurando a garantia 

vigente deste produto; 

3.2. Os produtos fornecidos deverão também ser de fornecedor 

devidamente credenciado pela fábrica da Ambianch Industrial 

Ltda, assegurando a garantia vigente deste produto; 

3.3. Deverá ser feito uma visita prévia aos locais a serem 

executados e fornecidos produtos, inclusive conferido medidas 

adaptáveis nos locais devidos evitando surpresas e ou dúvidas 

posteriores; 

3.4 Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e 

rotinas estabelecidos e previamente agendados em observância 

às normas legais de segurança e regulamentares aplicáveis às 

recomendações aceitas pela boa técnica, em consonância com a 

empresa credenciada do fabricante; 

3.5.  O serviço de mão de obra deverá estar incluso nos custos 

totais; 
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3.6. Todo o serviço e material necessário ao deslocamento das 

divisórias incluindo fixação com instalação de portas deverá ser 

fornecido pela CONTRATADA sendo os mesmos de sua exclusiva 

responsabilidade quanto aos custos de transporte, diárias e 

alimentação de todos os envolvidos; 

3.7. Durante a execução dos serviços a empresa deverá fornecer 

e descrever os insumos necessários a otimização desta demanda; 

3.8. Deverá a empresa credenciada junto aos seus técnicos 

preservarem o ambiente como fora encontrado sem quaisquer 

danos desde o acesso à edificação até a conclusão dos serviços, 

podendo arcar com responsabilidade sobre demais avarias.   Após 

a realização do serviço de deslocamento acima descritos, o local 

deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de 

material, entulhos etc; 

4. Descrição e 

Especificação 

do objeto e 

serviços 

Em Lote único. 

5. Local e prazo 

de instalação 

5.1.Local dos serviços: 

No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no 13º 

pavimento do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello, situado a rua 

Aristeu de Andrade, nº 377,  no bairro do Farol. 

5.2. Prazo de execução: 05(cinco) dias corridos.  

6. Prazo de 

Assistência 

 

 30(trinta) dias da vigência contratual; 

 

7. Prazo de 

garantia 
Permanece a da vigência contratual; 
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8. Pagamento 

8.1. 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; 

8.2. 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. 

9. Gestão e  

fiscalização 
Seção de Manutenção e Reparos – SMR. 

10. Sanções 

Administrativas 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que 

podem ser aplicadas cumulativamente: 

10.1 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; 

10.2 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; 

10.3 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 e  multa compensatória de 

100% (cem por cento) do valor da contratação, em face de 

inexecução contratual; 

10.4 Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo 

não superior a 02 (dois) anos; 

10.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da 

CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração 
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Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 

8.666/93; 

10.6 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; 

10.7 As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser 

impostas cumulativamente com as demais; 

10.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 

(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 

contraditório e a ampla defesa; 

10.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas dos 

valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas 

judicialmente. 

 

 

 

 

Maceió/AL, 01 de maio de 2020. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Especializado (Arquiteta) 

Seção de Manutenção e Reparos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
 

TABELA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS E MATERIAL 
 

LOTE ÚNICO 

Serviço de Desmontagem e Remontagem 

PAVIMENTO DESCRIÇÃO QDE (m²) VALOR 

UNITARIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

 
 

13º 

Serviço de desmontagem  de divisória 

seguindo o leiaute 

19   

Serviço de remontagem de divisória 

seguindo o leiaute 

19   

Valor total dos serviços com Fornecimento (*)   

 

 
(*) Incluso todas as despesas com equipe de montagem, transporte, diárias de 

pessoal e alimentação. 

 

Maceió/AL, 01 de maio de 2020. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Especializado (Arquiteta) 

Seção de Manutenção e Reparos 
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ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
 

PLANTA DE LAYOUT 
 
 
 

13º  PAVIMENTO  - Retirada de divisória para ampliar sala para votação paralela 

 
                                                                                  PLANTA BAIXA 13º PAVIMENTO 

 

    Divisória a ser Desmontada e Remontada 

 

 

 

 

 

Maceió/AL, 01 de maio de 2020. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Especializado (Arquiteta) 

Seção de Manutenção e Reparos 

 

Termo de Referência - desmontagem.Deslocamento Divisória.Editado (0713877)         SEI 0000474-66.2020.6.02.8000 / pg. 31



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3926 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Chefe,
 
Encaminho em anexo no evento retro (0713878 ) o Termo de

referência tomando como base as observações pertinentesa unidade técnica
da SMR apontadas pelo senhor secretário deste Regional.

Acordo para a unidade que elabora o edital para os
apontamentos que cabe observar no evento (0712436 ).

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 01/06/2020, às 19:21, 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
0713878 e o código CRC 0F3F14C4.

0000474-66.2020.6.02.8000 0713878v3
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
À autora do Termo de Referência.
 
Senhora arquiteta,
 
Solicito efetuar o ajuste fino no Termo de

Referência, de forma a contemplar plenamente as prescrições
apontadas no Despacho GSAD 0712436.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 02/06/2020, às 10:44, 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
0714189 e o código CRC 3ADB2425.

0000474-66.2020.6.02.8000 0714189v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2020.
À COSEG.
 
Senhor Coordenador,
 
Não obstante a atualização do Termo de Referência

0713877, por parte da arquiteta Luciana Brêda, nos termos do
Despacho GSAD 0712436, esta setorial já informa que as
despesas desta ação deverá ser custeadas pelo item 339039,
manutenção predial, o qual dispõe de R$ 97.296,80 (noventa e
sete mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos),
conforme informação da COFIN 0710946, constante do
processo administrativo nº 0003440-02.2020.6.02.8000.

Após a finalização da atualização do Termo de
Referência e a juntada deste no evento SEI nº 0717078,
enviamos este autos para ciência da Coordenadoria e
continuidade do feito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/06/2020, às 16:20, 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
0714769 e o código CRC 316E7EA6.

0000474-66.2020.6.02.8000 0714769v1
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INFORMAÇÃO Nº 4034 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Chefe,
 
Encaminho anexo o Termo de Referência editado em evento retro

conforme as recomendações.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 04/06/2020, às 10:31, 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
0715861 e o código CRC 9F2C1547.

0000474-66.2020.6.02.8000 0715861v2
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TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO 
 

SERVIÇO DE DESMONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

(editado em 02.06.2020) 

 

 

1. Objeto 

Serviço de desmontagem e recolocação de divisória 

existente com fornecimento de material  para o 13º pavimento 

do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello onde está instalado a 

atual sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado a 

rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol, conforme 

ANEXOS I e II. 

 

2. Justificativa 

Através da solicitação oriunda da unidade da SGP para que seja 

instalado a comissão da Votação Paralela no próximo pleito 

eleitoral. Para que os trabalhos desenvolvidos ocorram com 

eficiência será imprescindível que o espaço esteja amplo sem 

interrupção de divisória. Portanto, justificando essa retirada para 

posterior recolocação. 

 

 

 

 

3. Disposições Gerais 

3.1. Os serviços deverão ser executados por empresa 

credenciada pela fábrica da Ambianch Industrial Ltda, 

assegurando a garantia vigente deste produto; 

3.2. Os produtos fornecidos deverão também ser de fornecedor 

devidamente credenciado pela fábrica da Ambianch Industrial 

Ltda assegurando a garantia vigente deste produto; 

3.3. Deverá ser feito uma visita prévia aos locais a serem 

executados e fornecidos produtos, inclusive conferido medidas 

adaptáveis nos locais devidos evitando surpresas e ou dúvidas 

posteriores; 

3.4. Os serviços deverão ser prestados dentro dos parâmetros e 

rotinas estabelecidos e previamente agendados em observância 

às normas legais de segurança e regulamentares aplicáveis às 

recomendações aceitas pela boa técnica, em consonância com a 

empresa credenciada do fabricante; 

3.5.  O serviço de mão de obra deverá estar incluso nos custos 

totais; 
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3.6. Todo o serviço e material necessário ao deslocamento das 

divisórias incluindo fixação com instalação de portas deverá ser 

fornecido pela CONTRATADA sendo os mesmos de sua 

exclusiva responsabilidade quanto aos custos de transporte, 

diárias e alimentação de todos os envolvidos; 

3.7. Durante a execução dos serviços a empresa deverá fornecer 

e descrever os insumos necessários a otimização desta 

demanda; 

3.8. Deverá a empresa credenciada junto aos seus técnicos 

preservarem o ambiente como fora encontrado sem quaisquer 

danos desde o acesso à edificação até a conclusão dos serviços, 

podendo arcar com responsabilidade sobre demais avarias.   

Após a realização do serviço de deslocamento acima descritos, o 

local deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras 

de material, entulhos etc; 

4. Descrição e 

Especificação do 

objeto e serviços 

Em Lote único. 

5. Local e prazo de 

instalação 

5.1.Local dos serviços: 

No Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, no 13º 

pavimento do edifício da OAM - Sen. Arnon de Mello, situado a 

rua Aristeu de Andrade, nº 377, no bairro do Farol. 

5.2. Prazo de execução: 05(cinco) dias corridos.  

6. Prazo de Vigência  

De 30 (trinta dias), contado do recebimento da nota de 

empenho, compreendendo nesse período o início da execução 

dos serviços em até 5 (cinco) dias (contado do mesmo evento), 

considerando o descumprimento desse último prazo inexecução 

do contrato. 

7. Prazo de garantia Permanece o prazo de garantia da aquisição do material. 
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8. Pagamento 

8.1. 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; 

8.2. 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. 

9. Gestão e 

fiscalização 
Seção de Manutenção e Reparos – SMR. 

10. Sanções 

Administrativas 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que 

podem ser aplicadas cumulativamente: 

10.1 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; 

10.2 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; 

10.3. 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; 

10.4. Multa compensatória de 100% (cem por cento) do valor da 

contratação, em face de inexecução contratual; 

10.5. Dever-se-á considerar inexecução contratual o 

descumprimento da obrigação na forma, no prazo e no lugar 

convencionados, ressalvada a aceitação do cumprimento da 

prestação obrigacional extemporânea pela Administração, sem 

prejuízo da multa moratória;  
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10.6. será considerada também inexecução contratual o atraso 

do início dos serviços após o 5º (quinto) dia, contado do 

recebimento da nota de empenho, conforme disposto no item 

10.3, sem prejuízo da disposição contida no item 10.5 se for o 

caso;   

10.7 Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração Pública, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

10.8 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; 

10.9. 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; 

10.10. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão 

ser impostas cumulativamente com as demais; 

10.11. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 

circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 

(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o 

contraditório e a ampla defesa; 

10.12. As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas 

dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas 

judicialmente.  

  

 

Maceió/AL, 02 de maio de 2020. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Especializado (Requisitada e Arquiteta ) 

Seção de Manutenção e Reparos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
 

TABELA DESCRITIVA DOS SERVIÇOS E MATERIAL 

 
LOTE ÚNICO 

Serviço de Desmontagem e Remontagem 

PAVIMENTO DESCRIÇÃO QDE (m²) VALOR 

UNITARIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

 

 

13º 

Serviço de desmontagem  de divisória 

seguindo o leiaute 

19   

Serviço de remontagem de divisória 

seguindo o leiaute 

19   

Valor total dos serviços com fornecimento de material (*) :  

 
 

(*) Incluso também  todas as despesas com equipe de montagem, transporte, diárias 

de pessoal e alimentação. 

 

Maceió/AL, 02 de maio de 2020. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Especializado (requisitada e Arquiteta) 

Seção de Manutenção e Reparos 
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ANEXO II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO 
 

PLANTA DE LAYOUT 
 
 
 

13º  PAVIMENTO  - Retirada de divisória para ampliar sala para votação paralela 

 
 
 

 
 
 

                                                                                  PLANTA BAIXA 13º PAVIMENTO 

 
 

 

 

    Divisória a ser Desmontada e Remontada 

Maceió/AL, 02 de maio de 2020. 

 

Luciana Wanderley Cavalcante Breda 
Analista Judiciário Especializado (Requisitada e Arquiteta) 

Seção de Manutenção e Reparos 
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INFORMAÇÃO Nº 4102 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Chefe,
 
Encaminho anexo o Termo de Referência editado em

evento(0717078)  conforme as recomendações para os demais procedimentos
seguintes de praxe. Favor desconsederar Informação 4034 evento (0715861).

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 08/06/2020, às 11:12, 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
0717079 e o código CRC A3DE305A.

0000474-66.2020.6.02.8000 0717079v3
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
À COSEG.
C/C: SAD
 
Senhor Coordenador,
 
Após o pleno atendimento pela autora do Termo de

Referência, arquiteta Luciana Brêda, as prescrições
constantes no Despacho GSAD 0712436, e a devida
identificação da fonte orçamentária no Despacho SMR
0714769, esta setorial encaminha os autos para a
continuidade do feito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/06/2020, às 16:25, 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
0718016 e o código CRC 2E829BDC.

0000474-66.2020.6.02.8000 0718016v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2020.
Observo que o Termo de Referência de

evento 0717079 reúne os elementos necessários e suficientes
para caracterização do serviço, portanto apto a instruir a
contratação, razão pela qual o aprovo.

Dessa forma, remeto os autos à SEIC, para
necessária instrução, devendo observar as condições
previstas nos itens 3.1 e 3.2 do mencionado TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2020, às 17:55, 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
0718152 e o código CRC 8A6D7280.

0000474-66.2020.6.02.8000 0718152v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador Orçamentário e Financeiro, em 23/09/2019, às 16:01,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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E-mail - 0718712

Data de Envio: 
  10/06/2020 17:38:59

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

Para:
    comercial@formasmoveis.com.br
    ronaldo@formasmoveis.com.br
    seic@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de documentação. Contratação serviços de desmontagem e montagem divisórias
13º andar TRE/AL. PA 0000474-66.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em vista necessidade de realização de serviços de desmontagem e posterior remontagem de
divisórias localizadas no 13º andar do Edifício Sede do TRE/AL, para as eleições de 2020, solicitamos
enviar-nos:

1) Proposta atualizada/renovada para a prestação dos serviços;
2) Declaração de garantia emitida pelo fabricante do produto, conforme modelo anexo, referente às
divisórias a serem manejadas na forma do Termo de Referência - Planta baixa à fl. 6 (em anexo);
3) Declaração de Inexistência de Nepotismo atualizada, conforme modelo anexo;

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato pelo email marcialmelo@yahoo.com.br ou telefone/whatsapp
(82) 99981.2312.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99981.2312
marcialmelo@yahoo.com.br; seic@tre-al.jus.br
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Modelo CARTA_GARANTIA_TRE_AL__1_.output.pdf
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Termo_de_Referencia_0717078_TRe__Desmontagem__e_Remontagem_de_Divisorias_editada_.pdf
    Anexo_0659016_TRE_desmontagem_e_montagem_13_.pdf
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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: 02.340.082/0001-49
Razão Social: FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FORMAS MOVEIS E PROJETOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/07/2020

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 (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN
FGTS 10/07/2020
Trabalhista Validade: 18/10/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Sem Informação

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 30/05/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 15/06/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

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: 10/06/2020 17:48 de
CPF: 255.885.916-15      Nome: MARIA MARCIA LEITE DE MELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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10/06/2020 Localiza o Contribuinte

www3.smf.maceio.al.gov.br/e-agata/servlet/hwtportalcontribuinte?coJPv9zdZyhxi85HO1bJZguvj31bKEiV3UIhH6f7qME= 1/1

SEMEC - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIO

Emitir Certidão

Selecione * Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ * 02.340.082/0001-49

Consultar   

Atenção! Contribuinte com cadastro desatualizado, favor comparecer a prefeitura municipal!
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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: 10/06/2020 17:53:59 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 02.340.082/0001-49 
 
 
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: Erro 
 
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: Erro 
 
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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10/06/2020 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=02340082000149&tipoSancao=300005&colunasSelecionadas=link… 1/1

CPF / CNPJ: 

Tipo de sanção: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

02340082000149

Inidoneidade - Lei de Licitações

Data da consulta: 10/06/2020 18:03:31
Data da última atualização: 10/06/2020 12:00:09

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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25588591615Usuário:

10/06/2020 17:52:Data e hora da consulta:

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

FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Adimplente02340082
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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E-mail - 0718801

Data de Envio: 
  10/06/2020 18:24:31

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

Para:
    comercial@formasmoveis.com.br
    ronaldo@formasmoveis.com.br
    seic@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de documentação. Contratação serviços de desmontagem e montagem divisórias
13º andar TRE/AL. PA 0000474-66.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Em complemento à solicitação de envio de documentos feita há pouco, pedimos incluir a Certidão
Negativa de Débitos junto à Prefeitura Municipal de Maceió, por não nos ter sido possível extraí-la pela
internet, conforme aviso em anexo. Informamos, ainda, que pelo SICAF a certidão municipal referente à
regularidade da empresa Formas vence-se no próximo dia 15/06/20.

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato pelo email marcialmelo@yahoo.com.br ou telefone/whatsapp
(82) 99981.2312.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99981.2312
marcialmelo@yahoo.com.br; seic@tre-al.jus.br
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Aviso_0718774_Aviso_Prefeitura_Maceio___Formas.pdf
    Certidao_0718766_consultarSituacaoFornecedor__7__Formas_Com._e_Servicos_Ltda.pdf
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12/06/2020 Yahoo Mail - Fwd: CERTIDÃO RENOVADA PREFEITURA

1/1

Fwd: CERTIDÃO RENOVADA PREFEITURA

De: ronaldo@formasmoveis.com.br (ronaldo@formasmoveis.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 12 de junho de 2020 11:23 BRT

Bom dia, Marcia

Segue certidão solicitada 

Att.

Ronaldo Almeida

 

CERTIDÃO FREFEITURA RENOVADA.pdf
116.9kB
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS
Nº: 41517 / 2020

Inscrição: 900520710 Identificação: 309432
Contribuinte
FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA

C.N.P.J./C.P.F.
02.340.082/0001-49

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - EPAMINONDAS GRACINDO, Nº: 00256, 
57030-100, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  PAJUCARA                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
12/06/2020

Validade 
10/09/2020

Data Protocolo 
12/06/2020

N.º De Autenticidade: 9B3.EA1.C15.883

 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Econômico   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 10:18:28 do dia 12/06/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

 

Certidão Prefeitura Formas atualizada (0719500)         SEI 0000474-66.2020.6.02.8000 / pg. 59



12/06/2020 Yahoo Mail - [seic] Solicitação de envio de documentação. Contratação serviços de desmontagem e montagem divisórias 13º anda…

1/1

[seic] Solicitação de envio de documentação. Contratação serviços de desmontagem e
montagem divisórias 13º andar TRE/AL. PA 0000474-66.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 12 de junho de 2020 13:03 BRT

Boa tarde, Marcia

Segue em anexos documentação  solicitada 

Att.

Ronaldo Almeida

82 99144 4310

 

Em 10/06/2020 17:38, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezados Senhores,

Tendo em vista necessidade de realização de serviços de desmontagem e posterior remontagem de
divisórias localizadas no 13º andar do Edifício Sede do TRE/AL, para as eleições de 2020,
solicitamos enviar-nos:

1) Proposta atualizada/renovada para a prestação dos serviços;
2) Declaração de garantia emitida pelo fabricante do produto, conforme modelo anexo,
referente às divisórias a serem manejadas na forma do Termo de Referência - Planta baixa à
fl. 6 (em anexo);
3) Declaração de Inexistência de Nepotismo atualizada, conforme modelo anexo;

Qualquer dúvida, pedimos entrar em contato pelo email marcialmelo@yahoo.com.br ou
telefone/whatsapp (82) 99981.2312.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99981.2312
marcialmelo@yahoo.com.br; seic@tre-al.jus.br
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Declaração fatos impeditivos.pdf
317.2kB

TRE desmontagem e montagem 13Âº.pdf
186.4kB

Declaração de garantia.pdf
632.4kB
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12/06/2020 Yahoo Mail - Re: Proposta atualizada para prestação serviços de desmontagem e motangem 13º andar - Eleições 2020

1/1

Re: Proposta atualizada para prestação serviços de desmontagem e motangem 13º andar -
Eleições 2020

De: ronaldo@formasmoveis.com.br

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 12 de junho de 2020 14:43 BRT

Marcia

Segue orçamento com data corrigida 

Att.

Ronaldo Almeida

 

Em 12/06/2020 13:23, marcia melo escreveu:

Boa tarde, Ronaldo!
 
Acuso o recebimento da documentação solicitada e agradeço.
 
Quanto à Proposta da Formas, é necessário que ela esteja válida no momento da contratação. Para
tanto, pedimos que ela seja renovada, pois a data de emissão da que veio é de 17 fevereiro de 2020,
com validade por 60 dias, portanto, essa se encontra vencida.
 
Fico no aguardo.
 
Muito obrigada,
 
Márcia Melo
TRE/AL
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Orçamento desmont e montagem.pdf
172.9kB
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Maceió, 12 de Junho de 2020. 
 

Ao 
Tribunal Regional Eleitoral 
Contato: Sra. Luciana 

 
 

Prezado senhor (a), 
 

Atendendo solicitação segue abaixo orçamento de desmontagem e montagem de 
divisórias e fornecimento de material dos andares abaixo citados: 

 
 

ANDAR DESCRIÇÃO UN. QT. V. Unitário V. Total 
 

13º 
Desmontagem m² 19,00 R$ 155,00 R$ 2.945,00 

Montagem m² 19,00 R$ 155,00 R$ 2.945,00 

SOMA R$ 5.890,00 

 
 
 

VALOR DA PROPOSTA: R$ 5.890,00 (Cinco mil oitocentos e noventa reais). 
 
 
 
 

Despesas com equipe de montagem (transporte, diárias e alimentação): Incluso 
Encargos (todos os tributos): Incluso 
Condição de pagamento: 30 (trinta) dias 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

 
 
 
 
 
 

FORMAS MÓVEIS 
Ronaldo Almeida 
(82) 99144-4310 

 
Formas Comércio e Serviço Ltda. 

Rua Epaminondas Gracindo, 256 – Pajuçara 
CEP – 57.030-100 fone/fax: 3337-4052 

e-mail: formasmaceio@formasmoveis.com.br 
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15/06/2020 Yahoo Mail - SICAF Formas Comércio
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SICAF Formas Comércio

De: Valeria - Formas Moveis (valeria@formasmoveis.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 15 de junho de 2020 12:13 BRT

Boa Tarde.

 

Segue SICAF atualizado da Formas Comércio.

 

Atte.

Geyne Pereira

Comercial

 

Formas Corporativo.

Loja (82) 3337-4052.

Celular (82) 9.9144-4313 (WhatsApp)

        

 

SICAF atualizado 15062020.pdf
72.6kB

image001.jpg
1.8kB
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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: 02.340.082/0001-49
Razão Social: FORMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: FORMAS MOVEIS E PROJETOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/07/2020

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/12/2020
FGTS 10/07/2020
Trabalhista Validade: 11/12/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/08/2020
Receita Municipal Validade: 10/09/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

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: 15/06/2020 11:48 de
CPF: 559.892.174-04      Nome: RONALDO ALMEIDA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de procedimento inaugurado para providências de

desmontagem e posterior recolocação de divisórias instaladas no 13º andar do
edifício sede deste Regional (Termo de Referência aprovado - evento 0717078),
para atender demanda aposta no Memorando 39 GSGP (0646213), referente à
disponibilização de espaço para realização das atividades da comissão da
Votação Paralela - Eleições 2020.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações - SEIC
para realização da necessária instrução, com observância das condições
previstas nos itens 3.1 e 3.2 do mencionado TR.

De acordo com determinação constante do Despacho
GSAD 0718152, parte final, os serviços deverão ser executados por empresa
credenciada pela fábrica da Ambianch Industrial Ltda, assegurando a garantia
vigente deste produto, bem como os produtos fornecidos para a execução dos
serviços propostos. 

Foi juntada cópia da Declaração de Garantia emitida pela
Ambianch Industrial Ltda 0719503, fabricante do produto e representada em
Maceió pela empresa Formas Comércio e Serviço Ltda - CNPJ 02.340.082/0001-
49. 

Para comprovação da compatibilidade do preço ora proposto pela
Formas para a execução dos serviços, foram juntadas cópias de Notas de
Empenho e correspondentes propostas de prestação de serviços similares
realizados para o TRE/AL nos anos de 2016, 2018 e 2019, pelo mesmo valor do
metro quadrado, conforme eventos 0718645, 0718647, 0718649 e 0718651.

Foi juntada aos autos documentação de regularidade fiscal,
tributária e trabalhista da empresa Formas, conforme SICAF (0719867), CADIN
(0718784), Certidão Conjunta TCU/CNJ/Portal da Transparência (0718782), bem
como Declaração de Inexistência de Nepotismo (0719502).

Na forma das contratações anteriores para serviços
equivalentes, considerando-se a vigência da garantia dos serviços e produtos
e a manutençao dos preços desde 2016 para a execução dos serviços de
desmontagem e remontagem de divisórias - de R$ 155,00 o metro
quadrado, conforme constam nos autos do PA 0010974-65.2018.6.02.8000 e PA
n º 0006450-93.2016.6.02.8000, sugerimos que a contratação seja feita com a
empresa Formas Comércio e Serviço Ltda - CNPJ nº 02.340.082/0001-49, por
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inexigibilidade, com base  no art. 25, caput da Lei nº 8.666/93, pelo valor total
de R$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa reais), conforme
evento 0719511.

Respeitosamente.
À Deliberação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 16/06/2020, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/06/2020, às 16:34, 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
0719871 e o código CRC 4D932E76.

0000474-66.2020.6.02.8000 0719871v1

Despacho SEIC 0719871         SEI 0000474-66.2020.6.02.8000 / pg. 68



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0719871, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 16/06/2020, às 17:34, 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
0720578 e o código CRC 50681548.

0000474-66.2020.6.02.8000 0720578v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2020.
 
 
À SGO, para reserva de crédito e posterior remessa

à AJ-DG, para a análise da conformidade do procedimento.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2020, às 17:56, 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
0721719 e o código CRC C67AA9FC.

0000474-66.2020.6.02.8000 0721719v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  19/06/20  11:28                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 19Jun20                            NUMERO  : 2020PE000196   
  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 AO SERVIÇO DE MONTAGEM E REMONTAGEM DE   
  DIVISÓRIAS INSTALADAS NO 13º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE. MEMO 39 (0646213).       
  TERMO DE REFERÊNCIA (0717078). PROC. 0000474-66.2020.6.02.8000.               
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339039 070282 IEF MANPRE                 5.890,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   19Jun20   11:20
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 196/20 (0722143).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/06/2020, às 11:33, 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
0722145 e o código CRC EEBB694D.
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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 : 0000474-66.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO : DIVISÓRIAS. DESMONTAGEM E MONTAGEM. CONTRATAÇÃO DIRETA. 

 

Parecer nº 1178 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Nesta AJ-DG  os presentes autos eletrônicos,  para

análise de contratação direta da empresa FORMAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.340.082/0001-49, para execução do serviço de
desmontagem e posterior recolocação de divisórias
instaladas  no 13º andar do edifício sede deste Regional,
conforme termo de referência (0717078), para atender
demanda aposta no Memorando 39 GSGP (0646213), referente
à disponibilização de espaço para realização das atividades da
comissão da Votação Paralela - Eleições 2020.

 
2. DO PROCEDIMENTO

A aprovação do termo de referência consta do
evento SEI 0718152.

A citada empresa foi responsável pela
instalação das divisórias na atual sede do TRE-AL, que se
encontram no período de garantia, conforme consta da cópia
da Declaração de Garantia emitida pela Ambianch Industrial
Ltda (0719503), fabricante do produto e representada em
Maceió pela empresa Formas Comércio e Serviço Ltda - CNPJ
02.340.082/0001-49.

A contratação direta foi o procedimento adotado em
situação semelhante, quando esta Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral, por intermédio dos Pareceres 463 (0366461)
e 1896 (0330407) lançados no processo SEI nº 0006450-
93.2016.6.02.8000, opinou pela inexigibilidade de licitação.  

Presente nos autos a reserva de crédito (0722143),
realizada pela SPO/COFIN.    

Quanto à compatibilidade do preço ofertado, vale
ressaltar a manifestação da SEIC  (0719871), em sentido
positivo. 

  
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
 De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
especialmente considerando a necessidade de se assegurar a
continuidade da garantia das divisórias,    exsurgem duas
possibilidades a serem analisadas para a contratação direta, a
saber,  sob o signo do Art. 24, XVII,  ou sob o pálio do Art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93. 

 
Vejamos o que preconizam tais comandos:  
 

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
 XVII - para a aquisição de componentes
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ou peças de origem nacional ou
estrangeira, necessários à manutenção de
equipamentos durante o período de
garantia técnica, junto ao fornecedor
original desses equipamentos, quando tal
condição de exclusividade for
indispensável para a vigência da
garantia;".
(...)
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:"
 

Apesar de aparente dúvida, parece prosperar o
indicativo de que se trata, em verdade, de hipótese de
inexigibilidade, conforme se verá adiante e conforme já se
decidiu nos autos do P.A. nº 14.307/2015 ( 0281251) e nos
autos do Procedimento SEI 0006450-93.2016.6.02.8000. 

Corroborando com esse entendimento, tem-se a
fundamentada posição da Consultoria Zênite, contratada pela
Justiça Eleitoral para prestação de serviços de consultoria em
licitações e contratos, obtida no endereço eletrônico da
empresa,  conforme se extraem alguns excertos:

 
"ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO EM ELEVADORES –
CONSIDERAÇÕES SOBRE A
CONTRATAÇÃO POR
INEXIGIBILIDADE SEM QUE SE
PERCA A GARANTIA.
ORIENTAÇÃO JURÍDICA
 
EMENTA: Inexigibilidade –
Elevadores – Garantia.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Art. 24,
inc. XVII e art. 25 da Lei nº 8.666/93.
1. Considerações sobre a garantia de
elevadores e a possibilidade de
contratação de serviços por
inexigibilidade, sem que se perca a
garantia.
2. Impossibilidade de aplicação do
inc. XVII do art. 24 da Lei nº
8.666/93.

1 CONSULTA
"A empresa contratada para a construção
de um prédio, instalou um elevador de
determinada marca, o que estava
abrangido no referido contrato. Ocorre
que a fábrica deste elevador dá garantia
de 1 (um) ano contra defeitos de
fabricação e/ou instalação.
Observando, porém que a garantia é
válida somente para elevadores sob
assistência técnica autorizada. Assim,
encaminhou minuta de contrato prestação
de serviços, tendo por objeto a
conservação e assistência técnica do
referido elevador.
Pergunta-se: Pode ser realizada
contratação direta sem licitação? Qual o
fundamento legal? Cabe a hipótese
prevista no art. 24, inc. XVII, mesmo
quando não se tratar apenas de aquisição
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de componentes ou peças, mas de
serviços como limpeza e conservação
(lubrificação, etc.) do equipamento, com
valor fixo mensal?
A garantia ofertada pode indicar a
inviabilidade da competição, uma vez que
outras empresas podem realizar os
serviços, mas não a vantagem referente a
garantia?"

2 FUNDAMENTAÇÃO
A regra para a Administração Pública é a
realização de licitação prévia às suas
contratações, a não ser nos casos de
dispensa ou inexigibilidade.
Nesse caso concreto, não é aplicável o
art. 24, inc. XVII, da Lei nº 8.666/93, uma
vez que esse dispositivo trata sobre a
aquisição de bens e não contratação de
serviços:
"Art. 24 É dispensável a licitação: (...)
XVII - para a aquisição de componentes
ou peças de origem nacional ou
estrangeira, necessários à manutenção de
equipamentos durante o período de
garantia técnica, junto ao fornecedor
original desses equipamentos, quando tal
condição de exclusividade for
indispensável para a vigência da
garantia;".
Note-se que a hipótese do inc. XVII, na
verdade, é situação de inviabilidade de
competição e, o próprio art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, já seria suficiente para
justificar a contratação direta. Jessé
Torres Pereira Junior entende da mesma
forma, ou seja, que o "correto seria
enquadrar-se a hipótese como de
inexigibilidade, como, aliás, sempre foi
tratada."2
Enfim, mesmo se a Administração não
enquadrar a contratação em tela nos
termos do art. 24, inc. XVII, para fins de
contratação direta por dispensa de
licitação, caso comprove a inviabilidade
de competição, poderá contratar
diretamente em conformidade ao caput do
art. 25.
A inexigibilidade poderá ocorrer apenas
quando, comprovadamente, ficar
caracterizada a inviabilidade de
competição, por alguns dos incisos do art.
25 da Lei nº 8.666/93 ou mesmo pelo
seu caput (inviabilidade genérica de
licitação).
Sobre inexigibilidade de licitação,
recomendamos a leitura da Orientação
Objetiva publicada no ILC nº 53, julho/98,
p. 648 e sobre contratação direta,
Doutrina publicada no ILC nº 88,
junho/2001, p. 438.
Quando for tecnicamente demonstrado
pela Administração que apenas uma
empresa tem capacidade técnica para
executar determinados serviços, ou que
somente uma empresa pode executar
serviços sem que se perca a garantia do
elevador, esta poderá ser contratada por
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inexigibilidade de licitação. É o mesmo
entendimento para aquisição de bens
"que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo" (art. 25, inc. I, da
Lei nº 8.666/93).3
Note-se que deve ser demonstrado
tecnicamente que apenas a empresa que
fabrica os elevadores é a única que
poderia prestar assistência técnica e
manutenção, sem a perda da garantia,
uma vez que, podem existir diversas
empresas que podem prestar os serviços
com a mesma técnica.
(...)
3 CONCLUSÕES
Diante do exposto, entendemos que se
comprovado tecnicamente que apenas
uma dada empresa fabricante de
elevadores mostra-se qualificada para a
prestação de serviços de assistência
técnica e manutenção, ou que apenas
uma empresa pode prestar os serviços
sem a perda da garantia, esta poderá ser
contratada por inexigibilidade de
licitação, nos termos do art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93.
Se verificado que outras empresas
também têm qualificação técnica para a
execução destes serviços, e que a
prestação desses serviços por outras
empresas não fará que se perca a garantia
do elevador, a licitação será obrigatória.
Salvo melhor juízo, esta é a orientação da
Consultoria Zênite, elaborada de acordo
com os subsídios fornecidos pelo
consulente."

1 Orientação jurídica elaborada pelo
Corpo de Consultores da Consultoria
Zênite à consulta formulada por assinante
do ILC cuja identificação foi
propositadamente omitida.
2 PEREIRA JUNIOR, Jessé
Torres. Comentários à lei de licitações e
contratações da administração pública. 4.
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p.
189. 
3 Como pode ser verificado na orientação
objetiva sobre inexigibilidade,
entendemos que a contratação direta de
serviços de prestador exclusivo, quando
não enquadrável no inc. II, será
fundamentado no caput do art. 25
(inviabilidade genérica de competição).
Marçal Justen Filho entende que o inc. I
do art. 25 também pode ser aplicado para
contratação de serviços (JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos. 7. ed. São
Paulo: Dialética, 2000. p. 284)."
 

 Apontando-se,  conforme consta nestes autos, ser
 inviável a competição,  oportuno transcrever os
ensinamentos do Professor Jorge Ulisses Jacoby:

 
“O estudo da inexigibilidade de licitação
repousa numa premissa fundamental: a de
que é inviável a competição, seja porque
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só um agente é capaz de realizá-la nos
termos pretendidos, seja porque só existe
um objeto que satisfaça o interesse da
Administração. Daí porque não se
compreende que alguns autores e
julgados coloquem lado a lado dois
conjuntos de ideias antagônicos, quando
firmam o entendimento de que há
singularidade, que o agente é notório
especialista, mas que mesmo existindo
mais de um agente capaz de realizá-lo a
licitação é inexigível, abandonando
exatamente o requisito fundamental do
instituto, constante do caput do art. 25,
da Lei 8.666/93”. 
(In, Contratação Direta Sem Licitação”, 3ª
ed. Brasília Jurídica, 1997, pág. 326)
 

Por fim, considerando os argumentos acima
expostos, esta AJ-DG entende que o cenário estabelecido no
presente caso, contratação de serviços exclusivos, com a
finalidade de assegurar a garantia técnica do produto,
configura-se, mais acertadamente, em inexigibilidade de
licitação, em face da inviabilidade de competição.

Registre-se também que, em sede de inexigibilidade
de licitação,  é imperiosa a  justificativa acerca do valor da
contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei nº 8.666/93,
devendo a Administração certificar que a  proposta de preços
da empresa demonstra-se compatível com os preços
praticados no mercado, vale dizer,   trazendo aos autos a
necessária justificativa de preço, na exata inteligência do
comando contido no inciso III, do Art. 26, da Lei nº
8.666/93:  

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

Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa
AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
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COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS ENTES
PÚBLICOS E/OU PRIVADOS, OU
OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
 "FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
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aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 

 
Dessa forma,  apesar de eventuais  dificuldades,

 cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o   praticado no mercado, inclusive
com outros contratos firmados no âmbito do próprio órgão e
da Administração em geral,  e  sempre que possível, devem
ser juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,
de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja  circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.

 Acerca de tais aspectos, esta AJ-DG, entende que,
em vista da manifestação favorável da Seção de Instrução a
Contratações (0719871), a necessidade de aferição da
compatibilidade de preços encontra-se atendida. 

4. LISTAS DE VERIFICAÇÃO
 
Lista de verificação referente ao anexo IX

da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU- Contratação direta por inexigibilidade
de licitação.

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente justificado? X  0646213

 
2

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

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

X  0719503

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?

N/A   

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
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
artístico, 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

X  0719503

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

X  0722143

A proposta de preços demonstra-se
compatível com os preços praticados no
mercado, considerando, sobretudo, os

0719511
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9 subsídios de fornecimentos ou prestação
de serviços para outros órgãos (notas
fiscais, faturas, notas de empenho)
constantes do respectivo processo
administrativo?

X  
0719511
0719871

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

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

 X  

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)”.

X  0719502

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

 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

14
A empresa apresentou prova de cadastro
no SICAF com os seus dados relativos à
regularidade fiscal válidos?

X  0719867

 1 FGTS X   

 2. INSS X   

 3. Receita Federal X   

 4. Tributos Estaduais e Municipais
(quando exigido) X   

15 Constam nos autos Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas? X   

16 Consta consulta ao CADIN? X  0718784

17

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  

18

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  
0718780

0718782

 5. CONCLUSÃO
 
Assim, diante do exposto e em face da situação de

inexigibilidade verificada e da regularidade fiscal e
trabalhista da empresa,   esta Assessoria Jurídica, opina
favoravelmente à contratação pretendida,   por inexigibilidade
de licitação (Lei nº 8.666/1993, art. 25, caput),
da empresa Formas Comércio e Serviços Ltda, CNPJ
02.340.082/0001-49, pelo valor  total de R$ 5.890,00 (cinco
mil, oitocentos e noventa reais), para execução do serviço de
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desmontagem/montagem de divisórias existentes no 13º da
atual sede provisória do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme proposta comercial da contratada
evento 0719511.

 

À consideração superior. 
 

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 22/06/2020, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 22/06/2020, às 14:38, 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
0722277 e o código CRC 1EC1828B.

0000474-66.2020.6.02.8000 0722277v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de junho de 2020.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a instrução produzida nos autos,

considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral constante do Parecer 1178 (0722277), reconheço,
com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade
de licitação para a contratação direta da Empresa FORMAS
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.340.082/0001-49, objetivando à execução do serviço de
desmontagem e posterior recolocação de divisórias instaladas  no 13º
andar do edifício-sede deste Tribunal, conforme termo de referência
(0717078), para atender demanda aposta no Memorando 39 GSGP
(0646213), referente à disponibilização de espaço para realização das
atividades da comissão da Votação Paralela - Eleições 2020,
conforme proposta comercial da contratada ora inserta no eventos
SEI nº 0719511, sendo o investimento no valor de R$ 5.890,00 (cinco
mil oitocentos e noventa reais).

 
Assim, torno o presente procedimento concluso a Vossa

Excelênica, para as providências de que trata o art. 26 da Lei nº
8.666/93, ao tempo em que sugiro a dispensa da publicação, com
base no Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão Julgador: Pleno, Ministro
Relator: Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que se trata de
contratação cujo limite não ultrapassa o valor fixado pelo art. 24, II,
da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/06/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PROCESSO : 0000474-66.2020.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES

ASSUNTO : Contratação Direta. Inexigibilidade de licitação. Empresa para montagem e desmontagem de divisórias. Ambiente. Votação
Paralela.

 

Decisão nº 1761 / 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 (0723033), e
AUTORIZO, pois, a contratação direta, com dispensa de licitação,
com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, da
empresa Formas Comércio e Serviços Ltda. , inscrita no CNPJ sob
o nº 02.340.082/0001-49, para execução do serviço de
desmontagem/montagem de divisórias existentes no 13º andar da
atual sede provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no
valor total de R$ 5.890,00 (cinco mil, oitocentos e noventa
reais), conforme proposta comercial da contratada, inserta no
evento SEI 0719511, e conforme termo de referência (0717078), para
atender demanda aposta no Memorando 39 GSGP (0646213),
referente à disponibilização de espaço para realização das atividades
da Comissão de Votação Paralela - Eleições Municipais 2020.

Registro, por pertinente, que houve manifestação
favorável da Assessoria Jurídica da Diretoria- Geral, através
do Parecer nº 1178 (0722277), pela regularidade do procedimento
para a contratação da empresa em tela, em face da inviabilidade de
competição, bem como demonstrada a adequabilidade e aferição da
compatibilidade de preços. 

 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,
dispensada a publicidade, nos termos do disposto no Acórdão TCU nº
1336/2006 – (Pleno), vez que se trata de contratação cujo limite não
ultrapassa o valor fixado pelo art. 24, II, da Lei n° 8.666/93.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 25/06/2020, às 18:47, 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
0723921 e o código CRC CE890243.
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para emissão da

competente nota de empenho, na forma autorizada pela
Presidência, na Decisão nº 1761 (doc. 0723921).

Em paralelo, à SEIC, para necessárias providências
de registro no portal da transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2020, às 21:00, 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
0724325 e o código CRC 93BF43DF.
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DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0724325).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/06/2020, às 21:04, 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
0724332 e o código CRC 96C21EE6.
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