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

 

Memorando nº 933 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 21 de setembro de 2020.

Para:Secretaria de Administração

Assunto:Proposta. Contratação. Veículos sem condutor. Projeto Básico.

 

Senhor Secretário de Administração,
 
De ordem do senhor Chefe da SAPEV, comunica-se a

V.S.ª que foi formulado Projeto Básico para a locação emergencial de
veículos, face às limitações logísticas atualmente enfrentadas pelo
TRE/AL, mormente em razão da inexecução do Contrato n.º13/2020 e
do pedido de desobrigação apresentado pela Detentora da Ata de
Registro de Preços n.º06/2020, no intuito de fazer frente às
demandas crescentes deste Regional à medida que se aproximam as
Eleições 2020.

Entre as várias empresas consultadas, apenas 03 (três)
apresentaram propostas imediatamente, encaminhadas para
apreciação nestes autos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 22/09/2020, às 09:45, 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
0766855 e o código CRC D3E9ED4D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

PROJETO

PROJETO BÁSICO

 
1. DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA
1.1. Contratação emergencial de locação de veículos sem

motorista, considerando-se a necessidade imediata de transporte,
especialmente majoradas em razão das Eleições 2020.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. A inexecução do Contrato n.º13/2020, manutenção

de veículos e o pedido de desobrigação solicitado pela Detentora em
relação à Ata de Registro de Preços n.º06/2020, locação de veículos,
prejudicou sobremaneira a capacidade logística do TRE/AL, que
necessita atender às demandas diariamente apresentadas,
frequentemente inadiáveis.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Propõem-se a locação imediata de 09 (nove) veículos,

com quilometragem livre, sendo 01 (um) veículo destinado a cada um
dos 05 (cinco) Cartórios Eleitorais da Capital, 02 (dois), à Secretaria
de Tecnologia da Informação e 02 (dois), à Seção de Administração
de Prédios e Veículos, com início previsto para o dia 23/09/2020 e
término para o dia 16/11/2020, ou data anterior, conforme
contratação substitutiva a ser proposta e licitada.

3.2. Considerando-se a previsão acima descrita, o total de
diárias de locação será 486 (quatrocentos e oitenta e seis), ou
menos, conforme contratação substitutiva a ser proposta e licitada.

3.3. Os veículos locados deverão apresentar as seguintes
características mínimas:

a) motor alimentado a etanol e/ou gasolina;
b) potência motora de 80cv;
c) 04 (quatro) portas para acesso de passageiros e 01

(um) acesso independente ao porta-malas;
d) capacidade para 05 (cinco) ocupantes;
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e) porta-malas com volume útil de 250l (duzentos e
cinquenta litros);

f) condicionador de ar;
g) direção hidráulica ou elétrica;
h) câmbio de 05 (cinco) velocidades à frente;
i) ano de fabricação 2018;
j) todas as características necessárias à regular

circulação do veículo.3.5. Os veículos deverão ser disponibilizados
para retirada no prazo de 01 (um) dia útil, a partir das 08:00h e
deverão ser devolvidos até as 12:00h.

3.4. Os veículos deverão estar com seus tanques
completamente abastecidos, tanto na retirada, como na devolução.

3.5. O local para retirada e devolução dos veículos deve
localizar-se no município de Maceió;

4. DO SEGURO VEICULAR
4.1. Os veículos deverão possuir cobertura de seguro,

sem franquia, nos seguintes termos:
a) cobertura total do próprio veículo, incluindo-se todos

os casos de furto, roubo, incêndio, colisão e danos naturais e
acidentais ocasionados a vidros, lanternas, retrovisores, pintura,
acessórios e quaisquer outros elementos que componham o veículo;

b) cobertura por danos materiais a terceiros de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

c) cobertura por morte, invalidez e danos corporais de
R$20.000,00 (vinte mil reais) a ocupantes do veículo;

d) cobertura por morte, invalidez e danos corporais de
R$20.000,00 (vinte mil reais) a terceiros;

e) cobertura por danos morais de R$10.000,00 (dez mil
reais) a ocupantes do veículo;

f) cobertura por danos morais de R$10.000,00 (dez mil
reais) a terceiros.

4.2. Em qualquer caso de sinistralidade, todos os custos
envolvidos correrão por conta da Contratada.

4.3. Em caso de acidente, furto ou roubo, o condutor do
veículo deverá realizar, imediatamente ou assim que possível,
registro na delegacia de polícia mais próxima, para obtenção do
devido Boletim de Ocorrência e comunicação à Contratada.

5. DO PAGAMENTO 
5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante
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ordem bancária em favor da contratada, no prazo de até 06 (seis)
dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura válida,
devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios e
Veículos, e mediante a apresentação da seguinte documentação em
vigor:

a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência
Social – CND;

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida
pela CEF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita
Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida
pela Justiça do Trabalho.

5.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas;

5.3. A apresentação da nota fiscal com incorreções ou
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua
devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de
pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação;

5.4. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo
para efeito de emissão de notas fiscais;

5.5. O preço contratado será fixo e irreajustável;
5.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de

pagamento;
5.7. O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos

efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de nº 539, de
25/04/2005, e pela 706/2007;

5.8. Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante
comprovação da opção ou se encontre em uma das situações
elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004 e suas alterações
posteriores.

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
6.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
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cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção
da irregularidade, calculada sobre o valor integral atualizado da ata
de registro de preços;

b) 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.

6.1.1. Na hipótese da entrega do objeto ser efetuada de
forma parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por
base, apenas, o valor do objeto em atraso.

6.2. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)
anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

6.3. O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

6.5. O licitante contratado, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para a prestação do serviço, total ou
parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato
de terceiro reconhecido pela Administração.

6.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Os veículos que, durante a execução do contrato,

apresentarem defeitos mecânicos, elétricos ou quaisquer outros que
impossibilitem seu uso normal, ou nos quais seja detectada alguma
desconformidade com as exigências deste Projeto Básico, deverão
ser substituídos no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), com
ônus para a CONTRATADA, sem que isso implique em acréscimo no
valor da diária.

7.2. Qualquer documento ou informação requerida pelo
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CONTRATANTE deverá ser enviada ou prestada no prazo máximo de
48 h (quarenta e oito horas).

7.3. A Contratada deverá disponibilizar telefone para
contato a qualquer hora do dia ou da noite para comunicações de
sinistros e situações que demandem resolução urgente.

7.4. A Contratada disponibilizará endereço de correio
eletrônico para recebimento de comunicações que serão
consideradas válidas para os fins descritos neste Projeto Básico.

7.5. O Contratante disponibilizará endereço de correio
eletrônico para recebimento de comunicações que serão
consideradas válidas para os fins descritos neste Projeto Básico.

7.6. O Contratante deverá disponibilizar telefone para
contato a qualquer hora do dia ou da noite para comunicações de
sinistros e situações que demandem resolução urgente.

7.7. O Contratante poderá rescindir o presente contrato
na hipótese de contratação substitutiva mencionada no subitem 3.1,
devendo comunicar a Contratada no prazo de 04 (quatro) dias úteis
antes da desmobilização, não cabendo qualquer indenização oriunda
dessa rescisão.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 21/09/2020, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 21/09/2020, às 11:38, 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
0766953 e o código CRC F81E8933.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 06/2020 

Processo nº 0009196-26.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 18/2020

Aos 14 dias do mês julho de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União –  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no
CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, CEP:
57051-090, nesta, neste ato representado por seu Vice-Presidente no Exercício da Presidência,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de
Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa FEITOSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ sob o nº 24.603.686/0001-73, sediada na Rua João Correia de Araújo, 141, sala
001,  Gruta  de  Lourdes,  Maceió-AL,  Tel:  (82)  3423-0074/  99127-8113,  e-mail:
feitosalocacoes@gmail.com,  representada por  Diego  José  Feitosa  de  Barros  Araújo, sócio-
administrador, portador da Carteira de Identidade nº 2000003032196, inscrito no CPF sob o nº
059.423.674-69,  conforme condições descritas no edital do  Pregão Eletrônico nº 18/2020 e
seus anexos, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO.

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na forma
do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2020:

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3 do edital do PE nº 18/2020:

Item Nome da empresa CNPJ Preço Quantitativo
1 TALENTOS  LOCADORA

DE VEICULOS LTDA 
23.782.319/0001- 11 106,16 500

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado
da publicação do extrato desta ata.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 06/2020                                                                                                        1

ITEM DESCRIÇÃO UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1 Locação de veícu-
lo automotor diária 500 106,16 53.080,00
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

3 – DA ENTREGA E DO LOCAL DE RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS.

3.1. Os veículos serão solicitados à CONTRATADA com no mínimo 02 (dois) dias de ante-
cedência.

3.2. Os veículos deverão ser apresentados até as 08:00h do dia estipulado para a entre-
ga, salvo determinação em contrário expressa na ordem de serviço.

3.3. O veículo   deverá ser entregue no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, situado na Rua Aristeu de Andrade nº 377, Bairro Farol, Maceió/AL, a servidor lotado
na Seção de Administração de Prédios e Veículos.

3.4. O recebimento do veículo deverá ser precedido de vistoria, após a qual será elabo-
rado laudo, pela SAPEV, retratando as condições dos veículos recebidos.

3.5. A vistoria consistirá em verificar a adequação do veículo entregue com as especifi-
cações constantes no Termo de Referência.

3.6. Por ocasião da recepção do veículo será aferido o volume de combustível no mos-
trador do tanque, devendo o mesmo ser devolvido nas mesmas condições.

3.7. A inspeção de apresentação dos veículos dar-se-á segundo o formulário constante
do ANEXO I-B do Edital.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação às
novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 06/2020                                                                                                        2
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obriga-
ções assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime
de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Entregar veículos automotivos de passeio para transporte de passageiros , com as
características mínimas a seguir:

a.1) movidos a gasolina e álcool;

a.2) com potência acima de 95cv;

a.3) 4(quatro) portas;

a.4) capacidade para 5 (cinco) passageiros;

a.5) porta-malas com volume útil mínimo de 250 (duzentos e cinquenta) litros;

condicionador de ar;

a.6) direção hidráulica/elétrica;

a.7) vidros elétricos;

a.8) câmbio mínimo 5 marchas;

a.9) todos os acessórios exigidos por lei;

a.10)  no máximo 1 (um) ano de fabricação;
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

a.11) cobertura de seguro total, sem franquia  para o TRE/AL .

b)  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a tercei-
ros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço;

c)  Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por e-
mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

d) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

e) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;

f) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

g) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

h)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

6.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato
e  das  demais  cominações  legais,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  o  licitante  que,
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c)  apresentar documentação falsa;

d)  causar o atraso na execução do objeto;

e)  não mantiver a proposta;

f)  falhar na execução do contrato;

g)  fraudar a execução do contrato;

h)  comportar-se de modo inidôneo;

i)  declarar informações falsas; e

j) cometer fraude fiscal.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

6.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.

6.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

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

 a) 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 da irregularidade,  calculada sobre o valor
integral atualizado da ata de registro de preços;

b) 15% (quinze por cento), sobre o valor integral da ata de registro de preços, em razão
de recusa em assiná-la ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

21.4.1.  Na hipótese da entrega do objeto ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do objeto em atraso.

21.4.2. Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administração Pública.

6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

6.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administração. 

6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

6.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art.
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

mês.

6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao
licitante contratado.

6.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

6.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

6.12.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

6.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

7- DO PAGAMENTO.

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente , conforme a demanda do contratante,
mediante ordem bancária  em favor da contratada, no prazo de  até  10 (dez) dias, a contar
da   apresentação  da  nota  fiscal/fatura  válida,  devidamente  atestada  pela  Seção  de
Administração de Prédios e Veículos, e mediante a apresentação da seguinte documentação
em vigor:

a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida
Ativa da União, emitida pela Receita Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho.

7.2.  A CONTRATADA deverá anexar à nota fiscal, planilha detalhando o(s) período(s) de loca-
ção do(s) veículo(s) dentro do período contemplado pela nota.

7.3.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventual-
mente aplicadas.

7.4.  A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da documentação
requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o
prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.

7.5. O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito de emissão de notas fis-
cais.

7.6. O preço pactuado no contrato decorrente do Processo Licitatório será fixo e irreajustável.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

7.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.8. O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e contribuições
de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de nº 539,
de 25/04/2005, e pela 706/2007.

7.9. Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante comprovação da
opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004 e
suas alterações posteriores

7.10. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

8 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

8.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

9 - DA PUBLICAÇÃO.

9.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

10 – DO FORO.

10.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal  da Capital  do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

Maceió, 14 de julho de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Vice-Presidente no Exercício da Presidência do TRE-AL

Pela Empresa:

Diego José Feitosa de Barros Araújo
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em complementação ao Memorando 933, juntaram-

se aos autos cópias da Ata de Registro de Preços n.º06/2020 e
dos pedidos de desobrigação das empresas nela registradas.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 22/09/2020, às 11:44, 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
0768019 e o código CRC 17996969.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768019v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
À SEIC/COMAP
 
Senhor Chefe,
 
Reporto-me aos Despachos 0766776 e 0766778,

proferidos por esta Secretaria em procedimentos dirigidos ao
Senhor Diretor-Geral, para solicitar imediato compelemento
de instrução nestes autos, com o preenchimento da planilha
comparativa de preços e a juntada da documentação da
empresa que ofertou a melhor proposta, para efeito de
submissão dos autos à autoridade competente, no sentido de
autorizar, o mais rápido possíveol, a contratação emergencial
dos serviços.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2020, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768040 e o código CRC E63B2F0C.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768040v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 0768040, com a urgência que o caso requer.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/09/2020, às 12:58, 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
0768048 e o código CRC D02050AD.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768048v1
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0008886-83.2020.6.02.8000 diária 01 486

Fontes de Consulta

Automóvel Hatch Rotacar 90,00 -0,33 Não aplicável

Automóvel Hatch SR Locações 89,00 -1,33 Não aplicável

Automóvel Hatch OK rentacar 92,00 1,67 Não aplicável

1,38%

A Planilha  pode ser utilizada 90,33 1,25 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

90,33 43.902,00

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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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: 11.399.304/0001-90

Razão Social: SR LOCACAO E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: SR LOCADORA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/02/2021

FGTS 05/10/2020

Trabalhista Validade: 26/02/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/09/2020

Receita Municipal Validade: 03/10/2020

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: 22/09/2020 13:01 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 22/09/2020 13:02:24 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SR LOCACAO E SERVICOS LTDA 

CNPJ: 11.399.304/0001-90 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

Certidão SICAF/CADIN/TCU CONSOLIDADA (0768053)         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 33

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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02509594451Usuário:

22/09/2020 13:03:29Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

SR LOCACAO E SERVICOS LTDA Adimplente11399304

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 - 0768058

Data de Envio: 
  22/09/2020 13:09:57

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

Para:
    contato@srlocadora.com.br

Assunto: 
  LOCAÇÃO DE VEÍCULO - DOCUMENTAÇÃO - URGENTE

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Em razão da possível contratação de vossos serviços e para a continuidade do mesmo, necessários se faz
a emissão e devolução de uma declaração de inexistência de nepotismo, modelo em anexo.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@hotmail.com
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Proposta_0767891_Proposta_Locacao_de_veiculos_SR_Locacao_e_Servicos.pdf

E-mail SEIC 0768058         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 36



Declaração Inexistência de Nepotismo (0768247)         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 37



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Veio o procedimento para imediato compelemento de

instrução nestes autos, com o preenchimento da planilha
comparativa de preços e a juntada da documentação da empresa que
ofertou a melhor proposta, para efeito de submissão dos autos à
autoridade competente, no sentido de autorizar, o mais rápido
possível, a contratação emergencial dos serviços. evento 0768040 e
0768048.

 
Foram analisadas as propostas eventos 0767890,

0767891, 0767892, bem como a média estimada na Ata de registro
de preços, evento 0768010 e assim chegamos a média estimada para
contratação direta de R$90,33 por diária e Global de R$43.902,00,
nesse cenário está provado que a proposta da Empresa SR Locações
evento 0767891 se configura como mais vantajosa para a
asministração, tem-se valor por diária de R$89,00 e Global de
R$43.254,00 (quarenta e três mil duzentos e cinquenta e quatro
reais).

 
A empresa acima referenciada apresenta regularidade

fiscal, trabalhista, tributária, conforme  evento 0768053, bem como
Declaração de Inexistência de Nepotismo evento 0768247.

 
Assim sendo, de acordo com o Despacho GSAD 0768040,

sugerimos que a contratação seja feita mediante Dispensa de
Licitação,  termos do Art. 24, V da Lei nº 8.666/93, com a
empresa SR LOCACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ - 11.399.304/0001-
90.

 
Respeitosamente,

Despacho SEIC 0768252         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 38



Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/09/2020, às 15:13, 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
0768252 e o código CRC 43C6D0F0.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768252v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0768252, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/09/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768290 e o código CRC 37661E3A.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Remeto os presentes autos à COFIN, para, em

caráter de urgência, promover a reserva de crédito em pleitos
eleitorais, considerando o valor indicado na informação da
SEIC (doc. 0768252) e imediata remessa à Assessoria Jurídica,
para análise de conformidade da proposiçãod e contratação
direta, com base no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, considerando
a necessidade de prover o mínimo de véiculos para
atendimento das necessidades eleitorais e a recusa da
empresa contratada em dar sequência à contratação (doc.
0768014), e também da segunda colocada, que não se dispôs a
assumir a avença (doc. 0768017).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2020, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768397 e o código CRC 8FC61E91.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768397v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Em complemento ao Despacho GSAD 0768397,

aprovo o termo de Referência retratado no doc. 0766953,
denominado "Projeto Básico", para efeito do disposto no art.
7º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2020, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768407 e o código CRC 80F99DB3.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768407v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0768397)

na urgência requerida.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/09/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0768419 e o código CRC BED91903.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768419v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
Sem prejuízo das medidas em curso na COFIN,

remeto os autos à SLC, para elaborar minuta do termo
contratual, considerando as condições previstas no
doc. 0766953.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2020, às 16:56, 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
0768458 e o código CRC 48C10B82.
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MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato nº xx/2020 

Processo nº 0008886-83.2020.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 
CELEBRADO COM A EMPRESA SR 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e 
domiciliado nesta Cidade, e a empresa SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com endereço  
na avenida Professor Sandoval Arroxelas, nº 580, Ponta Verde, Maceió/AL, CEP 57035-
230, telefone (82) 3311-0000, e-mail contato@srlocadora.com.br ,  inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 11.399.304/0001-90, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Renata Ferreira Carnaúba Novais, inscrita no CPF sob o nº 012.375.724-
01, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 
com fulcro no art. 24, IV da Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e alterações 
posteriores, ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições 
da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços de locação de 09 
(nove) veículos automotores, no período de 23 de setembro de 2020 a 16 de novembro 
de 2020, ou data anterior, conforme contratação substitutiva a ser proposta e licitada. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O quantitativo total estimado para a presente contratação será  
de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) diárias de locação, podendo este número ser 
inferior, na hipótese de efetivada contratação substitutiva licitada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os veículos locados deverão apresentar as seguintes 
características mínimas: 

a) motor alimentado a etanol e/ou gasolina; 
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b) potência motora de 80cv; 

c) 04 (quatro) portas para acesso de passageiros e 01 (um) acesso 
independente ao porta-malas; 

d) capacidade para 05 (cinco) ocupantes; 

e) porta-malas com volume útil de 250l (duzentos e cinquenta litros); 

f) condicionador de ar; 

g) direção hidráulica ou elétrica; 

h) câmbio de 05 (cinco) velocidades à frente; 

i) ano de fabricação 2018; 

j) todas as características necessárias à regular circulação do veículo.3.5. 
Os veículos deverão ser disponibilizados para retirada no prazo de 01 (um) 
dia útil, a partir das 08:00h e deverão ser devolvidos até as 12:00h. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os veículos deverão estar com seus tanques completamente 
abastecidos, tanto na retirada, como na devolução. 

PARÁGRAFO QUARTO - O local para retirada e devolução dos veículos deve localizar-se 
no município de Maceió. 

PARÁGRAFO QUINTO - O Contratante poderá rescindir o presente contrato na hipótese 
de contratação substitutiva decorrente de licitação ser efetivada, devendo comunicar a 
Contratada no prazo de 04 (quatro) dias úteis antes da desmobilização, não cabendo 
qualquer indenização oriunda dessa rescisão. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA –  DO SEGURO VEICULAR 

 

Os veículos locados deverão possuir cobertura de seguro, sem franquia, 
nos seguintes termos: 

a) cobertura total do próprio veículo, incluindo-se todos os casos de furto, 
roubo, incêndio, colisão e danos naturais e acidentais ocasionados a 
vidros, lanternas, retrovisores, pintura, acessórios e quaisquer outros 
elementos que componham o veículo; 

b) cobertura por danos materiais a terceiros de R$50.000,00 (cinquenta 
mil reais); 

c) cobertura por morte, invalidez e danos corporais de R$20.000,00 (vinte 
mil reais) a ocupantes do veículo; 

d) cobertura por morte, invalidez e danos corporais de R$20.000,00 (vinte 
mil reais) a terceiros; 

e) cobertura por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) a ocupantes 
do veículo; 

f) cobertura por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) a terceiros. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Em qualquer caso de sinistralidade, todos os custos envolvidos 
correrão por conta da Contratada. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em caso de acidente, furto ou roubo, o condutor do veículo 
deverá realizar, imediatamente ou assim que possível, registro na delegacia de polícia 
mais próxima, para obtenção do devido Boletim de Ocorrência e comunicação à 
Contratada. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ 43.254,00 
(quarenta e três mil  e duzentos e cinquenta e quatro reais), considerando o quantitativo 
máximo de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) diárias de locação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor unitário de cada diária de locação é de R$ 89,00 (oitenta 
e nove reais). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço contratado será fixo e irreajustável. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária em 
favor da contratada, no prazo de até 06 (seis) dias úteis, a contar da apresentação da 
nota fiscal/fatura válida, devidamente atestada pela Seção de Administração de Prédios 
e Veículos, e mediante a apresentação da seguinte documentação em vigor: 

a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do 
Trabalho. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou 
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua devolução à 
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir 
da data de sua reapresentação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes 
a penalidades eventualmente aplicadas. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo para efeito 
de emissão de notas fiscais. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem 
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias 

e/ou convenientes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de Empenho nº xxx, de xx de xxx 
de 2020, no valor de xxxx. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Minuta de contrato (0768595)         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 49



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 
Contrato nº xx/2020 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste contrato; 
 
b) Substituir, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas), os veículos que , 
durante a execução do contrato, apresentem defeitos mecânicos, elétricos ou 
quaisquer outros que impossibilitem seu uso normal, ou nos quais seja detectada 
alguma desconformidade com as exigências deste contrato; 
 
c) Apresentar ou prestar no prazo máximo de 48h(quarenta e oito horas) qualquer 
documento ou informação requerida pelo contratante; 
 
d) Disponibilizar telefone para contato a qualquer hora do dia ou da noite para 
comunicações de sinistros e situações que demandem resolução urgente; 
 
e) Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de comunicações 
que serão consideradas válidas para  os fins descritos neste contrato; 
 
f) Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, 
por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus funcionários, 
prepostos ou terceiros, independentemente de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 
 
g) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade 
exigidas no procedimento de dispensa; 
 
h) Adimplir todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e fiscais 
ligadas ao contrato; 
 
h) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizeram, nos termos do art. 65, § 1º da Lei n° 8.666/93; 
 
i) Aceitar outras normas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei nº 8.078/90), que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

  
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução 
total ou parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
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parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada do procedimento de contratação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 
1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que 
serão designados como Gestor e Fiscal, ; 

b) Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de 
comunicações que serão consideradas válidas para os fins descritos neste contrato. 

c) Disponibilizar telefone para contato a qualquer hora do dia ou da noite para 
comunicações de sinistros e situações que demandem resolução urgente. 

 
CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

 
 Este contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura  até o dia 31 

de dezembro de 2020, com eficácia legal com a publicação de seu extrato no Diário Oficial 
da União. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 
 Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 

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

a) 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 da irregularidade, calculada sobre o valor 
integral deste contrato; 

b) 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do Contrato, em razão de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Na hipótese da prestação do serviço ser efetuada de forma 
parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do objeto 
em atraso. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO -  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 

PARÁGRAFO SEXTO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a prestação do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO OITAVO -   Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, 
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TREZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nos 8.666/1993,     aplicando-lhe, quando 
for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do 
Direito Privado. 
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PARÁGRAFO CATORZE  -   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  QUATORZE - DA VINCULAÇÃO À AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE  
LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à decisão que autorizou 
a contratação por dispensa de licitação, evento SEI xxx,   e às estipulações da proposta de 
preços da Contratada (evento SEI nº 0767891), constantes no procedimento administrativo 
nº 0008886-83.2020.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 
Pela Empresa 
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
À AJ-DG,
para análise de minuta de contrato.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/09/2020, às 18:22, 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
0768606 e o código CRC 4D0BC43A.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768606v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho 318/2020 - doc. 0768539.

Observação:

- Valor reservado para locação de veículos 1 turno das eleições.
Vide plano interno. Contudo, smj, sugerimos que se verifique oportunamente
se haverá diárias para o segundo turno quando da emissão de nota de
empenho.

- Montante indicado no doc. 0768252.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 22/09/2020, às 18:40, 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
0768631 e o código CRC B1005B09.
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PROCESSO : 0008886-83.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EMERGÊNCIA.

 

Parecer nº 1740 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de pretensão de contratação direta

por emergência  da empresa SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA,  inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.399.304/0001-90,
para a prestação dos serviços de locação de 09 (nove)
veículos automotores, no período de 23 de setembro de 2020
a 16 de novembro de 2020, ou data anterior, conforme
contratação substitutiva a ser proposta e licitada,  pelo preço
total de R$ 43.240,00 (quarenta e três mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais), considerando o quantitativo
máximo de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) diárias de
locação, sendo o  valor unitário de cada diária de locação de
R$ 89,00 (oitenta e nove reais), conforme proposta comercial
(0767891).

De acordo com a justificativa constante no
memorando exordial (0766855),  faz-se necessária  a locação
emergencial de veículos, no intuito de fazer frente às
demandas crescentes deste Regional à medida que se
aproximam as Eleições 2020, face às limitações logísticas
atualmente enfrentadas pelo TRE/AL, mormente em razão da
inexecução do Contrato n.º13/2020 (manutenção veicular) e
do pedido de desobrigação apresentado pela empresa
detentora da Ata de Registro de Preços n.º 06/2020
(0768014).  

 

2. DO PROCEDIMENTO

 
Consta dos autos o necessário termo de referência

(0766953), que foi aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0768407), na forma do regulamento, ao tempo
em que  determina a  remessa dos autos a esta Assessoria
Jurídica, para análise de conformidade da proposição de
contratação direta, com base no art. 24, IV, da Lei 8.666/93,
considerando a necessidade de prover o mínimo de veículos
para atendimento das necessidades eleitorais e a recusa da
empresa contratada em dar sequência à contratação
(0768014), e também da segunda colocada, que não se dispôs
a assumir a avença (0768017).

Por sua vez a SEIC (0768252) informa: 
 

"Veio o procedimento para imediato
compelemento de instrução nestes autos,
com o preenchimento da planilha
comparativa de preços e a juntada da
documentação da empresa que ofertou a
melhor proposta, para efeito de
submissão dos autos à autoridade
competente, no sentido de autorizar, o
mais rápido possível, a contratação
emergencial dos serviços.
evento 0768040 e 0768048.
Foram analisadas as propostas
eventos 0767890, 0767891, 0767892, bem
como a média estimada na Ata de registro
de preços, evento 0768010 e assim
chegamos a média estimada para
contratação direta de R$90,33 por diária e
Global de R$43.902,00, nesse cenário
está provado que a proposta da Empresa
SR Locações evento 0767891 se configura
como mais vantajosa para a
administração, tem-se valor por diária de

Parecer 1740 (0768702)         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 56



R$89,00 e Global de R$43.254,00
(quarenta e três mil duzentos e cinquenta
e quatro reais).
A empresa acima referenciada
apresenta regularidade fiscal, trabalhista,
tributária, conforme  evento 0768053,
bem como Declaração de Inexistência de
Nepotismo evento 0768247.
Assim sendo, de acordo com o Despacho
GSAD 0768040, sugerimos que a
contratação seja feita mediante Dispensa
de Licitação,  termos do Art. 24, V da Lei
nº 8.666/93, com a empresa SR LOCACAO
E SERVICOS LTDA, CNPJ -
 11.399.304/0001-90."
 

No evento 0768539, consta a reserva de crédito, a
cargo da COFIN.

 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 
Feitas tais observações, cite-se o que dispõe o

artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, verbis:
 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer
a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;”

 
O artigo 26, por sua vez, apregoa :
 

"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, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública 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."      
 

A proposição da presente contratação é formulada 
com base no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, por se
tratar, conforme consta dos autos,  de caso que reclama
solução imediata, não sendo viável, na hipótese, o
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procedimento formal licitatório, que demanda tempo ora não
disponível. Acerca do tema, cita-se   Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes (i n Contratação direta sem licitação, 8ª ed.,
Editora Fórum, 2009, p. 327 e 328):

"A noção de uma situação de emergência
deve coadunar-se com o tema em questão,
pouco aproveitando a noção coloquial do
termo, dissociada da sede de licitação e
contratos. Conforme entendimento do
TCU a situação de emergência deverá ser
devidamente esclarecida e com a
formalização adequada da empresa e dos
preços adotados, estando, aí sim,
fundamentados os argumentos que
permitirão a adoção do instituto da
dispensa de licitação.
Aqui, emergência diz respeito à
possibilidade de se promover a dispensa
de licitação. Corolário dessa premissa é,
fundamentalmente, a absoluta
impossibilidade de atender ao interesse
público – fim único de toda atividade
administrativa – se, adotado o
procedimento licitatório. Emergência,
para autorizar a dispensa, requer a
caracterização de uma situação cujo
tempo de atendimento implique a
necessidade de dispensar o procedimento
licitatório. 
Deve, por conseguinte, haver direta
correlação entre o sentido da palavra
emergência e o tempo necessário à
realização da licitação."  

 
Vejamos então o posicionamento doutrinário acerca

do tema, tal como leciona Benedicto de Tolosa Filho, que
sintetizando a temática, traz luzes sobre a hipótese analisada,
tal como consta no site da Editora Zênite, contratada pela
Justiça Eleitoral para prestação de serviços de consultoria no
campo das licitações e contratos:

 
“DOUTRINA -329/182/ABR/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO EM EMERGÊNCIA OU EM CALAMIDADE PÚBLICA
EMERGÊNCIA
A regra para as contratações do Poder
Público é o planejamento, isto é, as obras,
os serviços e bens são contratados
obedecendo a um plano estabelecido, e,
portanto, observando o princípio
constitucional da obrigatoriedade de
licitar.
No entanto, nas várias atividades
desenvolvidas pelo Poder Público podem
ocorrer situações que demandem
providências e medidas imediatas,
derivadas de caso fortuito ou de força
maior, evitando que ocorram prejuízos ou
haja comprometimento à segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamento e
bens em geral, públicos ou particulares.
A atuação da Administração deve ser
imediata em regime de emergência real,
impossibilitando que se observem os
prazos legais decorrentes do
procedimento licitatório, sob pena de
omissão que pode gerar responsabilidade
administrativa, civil e criminal."
 

No mesmo sentido, colhe-se no antedito site, o
entendimento jurisprudencial do TCU:

 
"14755 - Contratação pública –
Dispensa – Situação emergencial –
Requisitos – TCU
Sobre a dispensa de licitação em
razão de situação emergencial, o TCU
deixou assente que “a própria lei
elencou requisitos cumulativos a
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serem observados pelo administrador
para enquadrar a situação fática à
norma, a saber: a) deve o
administrador demonstrar a
urgência de atendimento da
situação; b) limitar o objeto da
contratação aos bens necessários
para afastar o risco de prejuízo ou de
comprometimento da segurança das
pessoas e bens; c) no caso de
parcelas de obras e serviços, o objeto
deve ser concluído no prazo máximo
de 180 dias consecutivos e
ininterruptos, contados a partir
da data de ocorrência do fato tido
como emergencial ou calamitoso;
e d) vedada a prorrogação dos
contratos. (...) A ausência de quaisquer
desses requisitos legais tem o condão
de descaracterizar a situação
emergencial. Esse é o intuito da lei. Por
isso, a Administração deve agir de
imediato, ou seja, deve ser realizada a
contratação tão logo constatada a
situação emergencial, pois, após algum
tempo, podem ocorrer circunstâncias que
transformem o que era emergência em
passível de ser contratado por meio do
procedimento licitatório normal”.
(Grifamos.) No mesmo sentido: Acórdãos
nºs 2.190/2011, Plenário, e 4.458/2011, 2ª
Câmara. (TCU, Acordão nº 3.065/2012,
Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro,
DOU de 22.11.2012.)
 
10201 - Contratação pública –
Dispensa – Urgência – Caracterização
– Irrelevância dos motivos – Potencial
para causar prejuízo ou comprometer
a segurança – TCU
No entendimento do TCU, "a situação
prevista no art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93 não distingue a emergência real,
resultante do imprevisível, daquela
resultante da incúria ou inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas
as hipóteses, a contratação direta, desde
que devidamente caracterizada a urgência
de atendimento a situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares”. De acordo com o Relator,
“há que se separar a ausência de
planejamento da contratação emergencial
propriamente dita, tratando-as como
questões distintas”. Diante disso, a
contratação emergencial ocorreria
“em função da essencialidade do
serviço ou bem que se pretende
adquirir, pouco importando os
motivos que tornam imperativa a
imediata contratação”. Assim, “na
análise de contratações
emergenciais não se deve buscar a
causa da emergência, mas os efeitos
advindos de sua não
realização”. Segundo o Relator, “a
contratação emergencial se caracterizou,
sobretudo, pela necessidade de não
interrupção dos serviços de publicidade
de utilidade pública”, os quais, para ele,
dizem respeito a uma área que “está
relacionada com a divulgação de serviços
que tenham como objetivo informar,
orientar, avisar, prevenir ou alertar
segmento ou toda a população para
adotar comportamentos que lhe tragam
benefícios sociais, visando à melhoria em
sua qualidade de vida”. (Grifamos.) No
mesmo sentido: Acórdão nº 1.599/2011,
Plenário. (TCU, Acórdão nº 1.138/2011,
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Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU
de 11.05.2011.)
 
28623 - Contratação pública –
Dispensa de licitação – Emergencial –
Falta de planejamento, desídia
administrativa ou má gestão dos
recursos públicos – Caracterização da
urgência – Cabimento da contratação
direta – Responsabilização do gestor
pela omissão – TCU
O TCU constatou a ocorrência de
dispensa indevida de licitação em
sucessivas contratações emergenciais,
decorrentes da falta de planejamento da
Administração. O relator observou que “a
equipe de auditoria apurou duas
situações em que restou claramente
demonstrada que a situação emergencial
decorreu da falta de planejamento da
administração, tendo em vista que já
havia uma contratação emergencial
anterior, para suprir carência de pessoal.
Também houve o alerta da Procuradoria
Jurídica à administração no sentido de
que as situações eram previsíveis e não
emergenciais”. No entanto, relembrou o
relator “o entendimento deste Tribunal,
expresso no Acórdão 46/2002-Plenário, no
sentido de que a contratação direta
também se mostra possível quando a
situação de emergência decorrer da falta
de planejamento, da desídia
administrativa ou da má gestão dos
recursos públicos, pois, ‘a inércia do
servidor, culposa ou dolosa, não pode vir
em prejuízo de interesse público maior a
ser tutelado pela Administração’”. Isso
porque, conforme ressaltou o
julgador, “a situação prevista no art.
24, inciso IV, da Lei de Licitações e
Contratos não distingue a
emergência real, resultante do
imprevisível, daquela resultante da
incúria ou da inércia administrativa,
sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta,
desde que devidamente caracterizada
a urgência de atendimento a situação
que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares”. Diante disso,
consignou ser “necessário avaliar
corretamente as responsabilidades
dos gestores, de modo a segregar a
conduta daqueles que concorreram
para originar a situação emergencial
e, eventualmente, de agentes que
apenas atuaram para elidir o risco de
dano”. Acrescentou que “em todo
caso, o gestor que dá causa a
situação emergencial pode ser
responsabilizado, em face de sua
omissão quanto ao dever de agir a
tempo, adotando as medidas cabíveis
para a realização de um regular
procedimento licitatório”. Voltando-se
para a situação concreta, concluiu que “o
ponto fulcral da presente irregularidade
não foi a contratação emergencial em si,
mas a desídia da instância administrativa
da [omissis] na adoção de providências
visando a licitação dos serviços, de forma
a evitar a situação de emergência”.
(Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.122/2017,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler,
DOU de 09.06.2017.)
 

Como relatado e de acordo com a justificativa
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constante no termo de referência (0766953), há necessidade
de utilização de veículos, em face   do serviços decorrentes
das iminentes Eleições 2020, sendo que   o   Contrato
n º13/2020 (manutenção veicular) encontra-se com problemas
em sua execução (não detalhados nestes autos) e, no que
concerne ao contrato de locação de veículos, a empresa
detentora da  Ata de Registro de Preços n.º 06/2020   solicitou
a  desobrigação de prestar os serviços  (0768014 ).

O fato é que será preciso, conforme registra a SAD,
a utilização imediata de veículos automotores.  

Assim, tem-se   presentes os requisitos cumulativos
para enquadrar a situação fática à norma, conforme prescreve
o art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 e preconizado pelo TCU,
conforme visto acima:

a) deve o administrador demonstrar a urgência de
atendimento da situação; 

b) limitar o objeto da contratação aos
bens necessários para afastar o risco de prejuízo ou de
comprometimento da segurança das pessoas e bens; 

c)   a execução do objeto deve ser limitada ao prazo
máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a
partir da data de ocorrência do fato tido como emergencial ou
calamitoso;  

 d) vedação da  prorrogação do contrato.
 
Sendo necessária e inadiável a locação dos

veículos, segundo gizado pela SAD,   impende  a esta AJ-
DG  registrar o entendimento do TCU, acima exposto, no
sentido de se perquirirem os motivos pelos quais se chegou
à presente situação, na conformidade com o que aponta a
Advocacia-Geral da União na Orientação Normativa nº 11, de
01/04/2009:

 
“A contratação direta com fundamento no
inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de
1993, exige que, concomitantemente, seja
apurado se a situação emergencial foi
gerada por falta de planejamento, desídia
ou má gestão, hipótese que, quem lhe deu
causa será responsabilizado na forma da
lei”.  
 

No caso destes autos, a gênese da necessidade da
contratação emergencial reside, à luz do exposto, em
problemas na contratação de manutenção veicular e na
contratação de locação de veículos, o que exige a
apuração em cada um dos casos, na forma da legislação de
regência.

  
4. DA MINUTA CONTRATUAL

 
A   minuta de contrato de locação de veículos,

elaborada pela SLC  (0768595), atende às prescrições
contidas no art. 55,  da Lei nº 8.666/93 trazendo os elementos
necessários para o caso presente, quais sejam: a legislação
aplicável, o objeto e seus elementos característicos, o regime
de execução, o preço e as condições de pagamento, o crédito
pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática, os direitos e as obrigações das
partes, a vigência, as sanções cabíveis e os valores das
multas, os casos de rescisão, o reconhecimento dos direitos
da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação aplicável à execução
do contrato e aos casos omissos e  a obrigação do contratado
de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na
legislação.

 

5.  CONCLUSÃO

 
Dessa forma, diante da situação que se apresenta,

com todas as nuanças acima delineadas, pode-se concluir que
a contratação em foco é essencial e urgente para a realização
das atividades relativas às Eleições 2020, sem embargo de se
apurar a situação que deu causa à presente contratação
emergencial, nos termos da   Orientação Normativa nº 11, de
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01/04/2009, da Advocacia-Geral da União, acima transcrita.  
Assim, com base na exposição de motivos do

Senhor Secretário de Administração (0768397) e na
informação da SEIC (0768252),  diante da situação de
dispensa verificada, nos termos do Art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, esta AJ-DG opina pela possibilidade da
contratação da empresa SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.399.304/0001-90, para a
prestação dos serviços de locação de 09 (nove) veículos
automotores, no período de 23 de setembro de 2020 a 16 de
novembro de 2020 (ou data anterior, conforme contratação
substitutiva a ser proposta e licitada),  pelo preço total de R$
43.240,00  (quarenta e três mil e duzentos e cinquenta e
quatro reais), considerando o quantitativo máximo de 486
(quatrocentos e oitenta e seis) diárias de locação, sendo
o  valor unitário de cada diária de locação de R$ 89,00
(oitenta e nove reais), conforme proposta comercial
(0767891).

 Outrossim, esta AJ-DG, ex vi parágrafo único do
Art. 38, da Lei nº 8.666/93 aprova a respectiva minuta de
contrato  de locação de veículos (0768595),  em face de sua
regularidade jurídica.   

É o parecer que se submete à consideração
superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/09/2020, às 07:43, 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
0768702 e o código CRC 521BEE17.

0008886-83.2020.6.02.8000 0768702v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de setembro de 2020.
Tendo em conta o disposto no Parecer 1740

(0768702), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral,
tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente, para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que, com base na
exposição de motivos do Senhor Secretário de Administração
(0768397) e na informação da SEIC (0768252), diante da
situação de dispensa verificada, nos termos do Art. 24, IV, da
Lei nº 8.666/93, seja autorizada a  contratação da empresa SR
LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.399.304/0001-90, para a prestação dos serviços de locação
de 09 (nove) veículos automotores, no período de 23 de
setembro de 2020 a 16 de novembro de 2020 (ou data
anterior, conforme contratação substitutiva a ser proposta e
licitada),  pelo preço total de R$ 43.240,00  (quarenta e três
mil e duzentos e cinquenta e quatro reais), considerando o
quantitativo máximo de 486 (quatrocentos e oitenta e seis)
diárias de locação, sendo o  valor unitário de cada diária de
locação de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), conforme proposta
comercial (0767891).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/09/2020, às 09:32, 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
0769153 e o código CRC BF4E6E70.
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PROCESSO : 0008886-83.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Locação direta por emergência. Veículos automotores.

 

Decisão nº 2277 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Cuidam os autos da contratação, por solicitação da Seção

de Administração de Prédios e Veículos, para que, por meio do
Projeto Básico (0766953), seja viabilizada a locação emergencial de
veículos para uso no âmbito deste Tribunal.

Justificou a unidade demandante (0766855) a “…
inexecução do Contrato n.º13/2020 e do pedido de desobrigação
apresentado pela Detentora da Ata de Registro de Preços n.º
06/2020.”. A seguir, constato propostas apresentadas por empresas
do ramo.

Seguindo as orientações da Secretaria de Administração
(0768458), a Seção de Licitações e Contratos formalizou a minuta
(0768595) do contrato respectivo.

Posteriormente, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio de Parecer (0768702), ao “… concluir que a contratação em
foco é essencial e urgente para a realização das atividades relativas
às Eleições 2020, sem embargo de se apurar a situação que deu
causa à presente contratação emergencial, nos termos
da   Orientação Normativa nº 11, de 01/04/2009, da Advocacia-Geral
da União...”, aprovou a minuta por reconhecer a sua regularidade
jurídica.

Assim sendo, ao acatar na íntegra os termos do referido
Parecer, acato o que sugeriu o Senhor Diretor-Geral em Conclusão
(0769153) para, com isso, aprovar a minuta e autorizar a
contratação da empresa SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 11.399.304/0001-90, para a prestação dos
serviços de locação de 09 (nove) veículos automotores, no período de
23 de setembro de 2020 a 16 de novembro de 2020 - ou data
anterior, conforme contratação substitutiva a ser proposta e licitada -
, pelo preço total de R$ 43.240,00  (quarenta e três mil e duzentos e
cinquenta e quatro reais), considerando o quantitativo máximo de
486 (quatrocentos e oitenta e seis) diárias de locação, sendo o valor
unitário de cada diária de locação da ordem de R$ 89,00 (oitenta e
nove reais), conforme proposta comercial (0767891)

Sigam os autos, com isso, à Secretaria de Administração
para a formalização dos instrumentos, a ciência à proponente, a
emissão das notas de empenho respectivas e, por fim, para a adoção
das demais providências que sejam de sua atribuição.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/09/2020, 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
0770023 e o código CRC 74F2049C.
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À SLC e à SEIC, para publicidade (DOU e Portal da

Transparência).
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, às 19:39, 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
0770589 e o código CRC 5994C346.

0008886-83.2020.6.02.8000 0770589v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0770589).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/09/2020, às 19:47, 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
0770597 e o código CRC 6D217237.

0008886-83.2020.6.02.8000 0770597v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À COFIN, em acréscimo ao Despacho GSAD

0770589, informo que a SLC atribuiu o nº 20 ao contrato
decorrente da Decisão nº 2277 (doc. 0770023). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, às 20:20, 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
0770623 e o código CRC C9781A61.

0008886-83.2020.6.02.8000 0770623v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/09/2020, às 20:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, às 21:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770625 e o código CRC 64417BAA.

0008886-83.2020.6.02.8000 0770625v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 720/2020

Observação:

Constatamos que na Cláusula Sétima da Minuta de Contrato
(0768595), foi indicado o PTRES 167674, que se refere ao do Orçamento
Ordinário, além da indicação da ND 339039, refente à contratação de pessoa
jurídica.

 
Porém, como a ação é de Pleitos o PTRES 167864 é o correto a

ser indicado, bem como a ND 339033, referente às despesas com locomoção.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 24/09/2020, às 20:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770626 e o código CRC FFB560DB.
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000702

(0770625)   , bem como ciência da necessidade dos ajustes
apontados no evento (0770626).

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/09/2020, às 20:56, 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
0770636 e o código CRC 31A291E9.

0008886-83.2020.6.02.8000 0770636v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de setembro de 2020.
Retornem os autos à SLC, para demais

providências, observando o que consta do Documento de
Conformidade (doc. 0770626).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/09/2020, às 23:22, 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
0770645 e o código CRC C24F6874.

0008886-83.2020.6.02.8000 0770645v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
À SAPEV
 
Senhor Gestor,
 
Informamos que foi retirado do bloco de

assinaturas a NE 702 (0770625). Ocorre que, diante da
urgência que a Administração solicitou à SGO, já fora do
expediente de trabalho conforme se extrai do horário de envio
do feito à unidade, houve erro no tipo de certame na emissão
do empenho. 

 
Nesta data, ao verificarmos novamente o empenho,

em busca de outras possíveis inconsistências, observamos
uma anotação de ocorrência de impedimento indireto no
SICAF, cujo relatório juntamos adiante para análise
(0770969).

 
Tão logo seja analisada a situação do fornecedor,

em não havendo impedimento de contratar, solicitamos o
reenvio dos autos para emissão do novo empenho.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 25/09/2020, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0770953 e o código CRC FCFAE6AC.
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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

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.399.304/0001-90
Razão Social: SR LOCACAO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SR LOCADORA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Vínculo 1: Fornecedor 70.017.645/0001-12 - CARNAUBA LOCADORA LTDA
CPF/CNPJ comum: Vínculo com 11.399.304/0001-90: Vínculo com 70.017.645/0001-12:
318.304.554-00 Cônjuge do Dirigente 397.524.024-53

e Cônjuge do Sócio/Admin
397.524.024-53.

Cônjuge do Dirigente 397.524.024-53
e Dirigente.

397.524.024-53 Dirigente e Sócio/Admin. Dirigente.

Ocorrência do vínculo 1:
Tipo da Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência

511135 - GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MACEIÓ/ALUASG Sancionadora:
Âmbito da Sanção: Administração Pública
Prazo Inicial: 18/08/2009

Emitido em: 25/09/2020 09:24 de
CPF: 021.742.724-31      Nome: AGAMENON GOMES MIRANDA JUNIOR

11

Anexo Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas (0770969)         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 74



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 70.017.645/0001-12
Razão Social: CARNAUBA LOCADORA LTDA
Nome Fantasia: CARNAUBA
Situação do Fornecedor: Inativo

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 511135 - GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MACEIÓ/AL
Âmbito da Sanção: Administração Pública

Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 18/08/2009
Número do Processo: 350010015582007
Descrição/Justificativa: A GERêNCIA EXECUTIVA DO INSS EM MACEIó/AL, APLICA à EMPRESA

CARNAÚBA LOCADORA LTDA, A PENALIDADE DE SUSPENSãO DO
DIREITO DE CONTRATAR E DE PARTICIPAR DE LICITAçãO PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NO âMBITO DESTA GERêNCIA EXECUTIVA,
EM VIRTUDE DE INEXECUçãO PARCIAL DO CONTRATO Nº 04/2004,
CONFORME PREVISãO CONTRATUAL.

Ocorrência 1:

Emitido em: 25/09/2020 09:53 de
CPF: 038.330.994-88      Nome: HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
Senhor Chefe da Seção de Gestão Orçamentária,
 
Em consulta à ocorrência apontada, localizou-se o

registro de que a penalidade foi imposta exclusivamente para
o INSS em Maceió e vigeu até 2011.

Dessa forma, não há óbice à contratação oriundo
desse achado.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 25/09/2020, às 11:04, 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
0771046 e o código CRC 7FB3F6F9.

0008886-83.2020.6.02.8000 0771046v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/09/2020, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2020, às 12:17, 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
0771105 e o código CRC 348E245D.

0008886-83.2020.6.02.8000 0771105v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/09/2020, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/09/2020, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 25/09/2020, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771129 e o código CRC 6EC19889.

0008886-83.2020.6.02.8000 0771129v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 703 (0771105) e NE 704 (0771129).

Observação:

Face ao erro constatado na NE 702 antes da assinatura da
Presidência deste Regional, juntamos aos autos sua anulação (NE 703), para
assinatura apenas na SAD e COFIN.

 
Mantidas as observações anteriormentes expostas que seguem

transcritas:
Constatamos que na Cláusula Sétima da Minuta de Contrato

(0768595), foi indicado o PTRES 167674, que se refere ao do Orçamento
Ordinário, além da indicação da ND 339039, refente à contratação de pessoa
jurídica.

Porém, como a ação é de Pleitos o PTRES 167864 é o correto a
ser indicado, bem como a ND 339033, referente às despesas com locomoção.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 25/09/2020, às 11:49, 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
0771133 e o código CRC E815767B.
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura dos empenhos 2020NE000703

(0771105) e 2020NE000704 (0771129) , bem como reforço da
necessidade dos ajustes apontados no evento (0771133).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/09/2020, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771209 e o código CRC 8C950F29.
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
Senhores Chefes dos Cartórios da Capital,
 
De ordem do senhor Chefe da SAPEV, solicita-se o

encaminhamento de listagem nominal dos indicados para
conduzir os veículos locados nos termos destes autos, com
apontamento de espécie de vínculo com este TRE/AL e cópia
digital de documento de habilitação para dirigir (CNH), com
urgência.

Informa-se que a disponibilidade dos veículos está
prevista para a próxima segunda-feira, dia 28/09/2020, às
12:00h.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 25/09/2020, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771340 e o código CRC F0430DEC.

0008886-83.2020.6.02.8000 0771340v1
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INFORMAÇÃO Nº 7107 - TRE-AL/33ª ZE

Informo, em observância ao Despacho SAPEV 0771340, que no
âmbito desta 33ª Zona, indico o motorista terceirizado EDUARDO SIDNEY
SARMENTO DE ALBUQUERQUE  (CPF 894.868.974-68) para conduzir os
veículos locados nos termos destes autos.

Em anexo, segue cópia digital de documento de habilitação para
dirigir (CNH) do mesmo 0771407.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 25/09/2020, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771388 e o código CRC E37816E6.
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E-mail - 0771423

Data de Envio: 
  25/09/2020 13:20:55

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@srlocadora.com.br
    sapev@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contrato n.º20/2020 - Locação de veículos sem condutor - Início da execução

Mensagem: 
  Senhora Representante,

Comunica-se, por este, o início da execução do Contrato n.º20/2020, nos termos já antecipados ao
telefone:
1. Entrega de 03 (três) veículos nesta data, 25/09/2020, em razão de deslocamentos que serão iniciados
durante o final de semana e;
2. Entrega de 06 (seis) veículos no dia 28/09/2020, às 08:00h, considerando-se já se ter encerrado o
expediente nesta data.
O endereço de entrega é Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, nesta.
Em caso de necessidade, mantenha contato através do número de telefone 82-99135-4526, também
vinculado a uma conta de WhatsApp, pertencente a este subscritor, Fernando Barros.

Atenciosamente,

Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0771129.html
    Decisao_0770023.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7116 - TRE-AL/1ª ZE

Informo, em observância ao Despacho SAPEV 0771340, que no âmbito desta 1ª
Zona, o condutor do automóvel locado nos termos destes autos será o Chefe de
Cartório Kleber Celesitno da Silva Torres (CPF 000.978.584-12).

Em anexo, seguiu cópia digital de documento de habilitação (CNH) do mesmo
(0771481).

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 25/09/2020, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771483 e o código CRC 5C247CDE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7125 - TRE-AL/2ª ZE

0233ª Zona, indico o motorista terceirizado EDUARDO
SIDNEY SARMENTO DE ALBUQUERQUE  (CPF 894.868.974-68)
para conduzir os veículos locados nos termos destes autos.

Em anexo, segue cópia digital de Carteira Nacional de
Habilitação (CNH).

Documento assinado eletronicamente por TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES,
Chefe de Cartório, em 25/09/2020, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771565 e o código CRC 94C121AC.
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25/09/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6045505 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

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

   Data de envio: 25/09/2020 15:41:54
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6045505
   Data prevista de publicação: 28/09/2020
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

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

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

12962766 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 58-2020-MIX
PAPELARIA EIRELI - 8762-37.2019.rtf

8527c3e3bb638b71
fbc4cd588ccaefe2 5,00 R$

165,20

12962767 Extrato do Contrato n 20-2020 -S R LOCACAO E SERVICOS
LTDA - 8886-83.2020.rtf

cc0c6d532e669fcd
9b5cb51d38cd5f3a 4,00 R$

132,16

12962768 Extrato Ata de Registro de Precos n 12-2020 -GILBERTO
CEZARIO DA SILVA JUNIOR.rtf

437460d8be25d512
8297754331b42658 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 13,00 R$
429,52

Comprovante envio extrato Contrato 20/2020 publicação DOU (0771611)         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 91



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7163 - TRE-AL/54ª ZE

Em atendimento ao Despacho SAPEV 0771340, indico o
motorista terceirizado EDUARDO SIDNEY SARMENTO DE
ALBUQUERQUE  (CPF 894.868.974-68) para conduzir os veículos
locados nos termos destes autos.

Cópia digital de documento de habilitação para dirigir
(CNH) do mesmo, já encontra-se anexada aos autos (0771574 e
0771584).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 25/09/2020, às 22:56, 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
0771768 e o código CRC E326ABBA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7271 - TRE-AL/3ª ZE

                    Informo para os devidos fins, que o motorista indicado para conduzir o
veículo locado para esta 3ª Zona, é o servidor requisitado ERALDO BERNARDINO DE
MELO, portador do CPF: 140.022.054-87

Documento assinado eletronicamente por JOÃO ALVES FILHO, Chefe de Cartório, em
30/09/2020, às 20:44, 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
0773264 e o código CRC 9FDFBB4D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 2º Zona Eleitoral

 

SOLICITAÇÃO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
Em decorrência da dificuldade de pessoal das 2ª,

33ª e 54ª Zonas por conta dos requerimentos de teletrabalho,
e pelo fato de haver apenas 1 (um) motorista disponível no
Fórum Eleitoral de Maceió, solicitamos, em conjunto, a
disponibilização de mais 2 (dois) motoristas para ficarem à
disposição das zonas acima referidas e que abaixo assinam,
visto que as demais Zonas Eleitorais da Capital já definiram
seus motoristas e não passam pelo mesmo problema.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por TEDDIE WILL DE OLIVEIRA MENEZES,
Chefe de Cartório, em 29/09/2020, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 29/09/2020, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 29/09/2020, às 11:44, 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
0773538 e o código CRC 35AD6E8D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
À COMAP, para fins de check list.
Ressalvando que o contrato foi lavrado naquela

data pela urgência na disponibilização dos serviços.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 29/09/2020, às 15:17, 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
0773945 e o código CRC 309F2B0C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
Senhora Chefe da Seção de Gestão de Contratos,
 
Diante da solicitação recebida nos presentes autos

(evento 0773538), após consulta ao titular desta unidade,
concluiu-se que não há disponibilidade de motoristas a serem
designados para os trabalhos no Fórum Eleitoral de Maceió
sem que se comprometa o atendimento às demandas da Sede
deste Regional.

Dessa forma, considerando-se (a) o afastamento de
02 (dois) motoristas terceirizados maiores de 60 (sessenta)
anos das atividades e (b) o teor da Portaria Conjunta
n.º24/2020, em seu art. 10, contendo determinação
para que servidores e magistrados pertencentes ao
grupo de risco permaneçam preferencialmente em
trabalho remoto, sem referência a colaboradores, como
ocorre no art. 1º, IV, art. 4º, §1º e art. 9º, caput, questiona-
se: os colaboradores terceirizados afastados do trabalho por
pertencerem ao grupo de risco, já que contam com mais de 60
(sessenta) anos de idade, deverão ser convocados ao trabalho,
substituídos, ou continuar afastados, como atualmente
ocorre?

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Fiscal de
Contrato, em 29/09/2020, às 17:04, 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
0774126 e o código CRC 5062D960.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020092800100
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Nº 186, segunda-feira, 28 de setembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

AUDITORIA DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato 00006/2016, celebrado entre a Auditoria da 6ª CJM e
a CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: prorrogar pelo período
de 12 (doze) meses a vigência do contrato original, firmado pelas partes em 21 de
setembro de 2016. VALOR: R$ 36.076,08. VIGÊNCIA: de 06/10/2020 a 05/10/2021. DAS
DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 24/09/2020.
SIGNATÁRIOS: Drª. SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, Juíza Federal Substituta da Justiça Militar,
pela Contratante; e REJANE BONFIM PASSOS, Sócia-Diretora, pela contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato 00004/2017, celebrado entre a Auditoria da 6ª CJM e
a CONSULTSERV SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. OBJETO: prorrogar pelo período
de 12 (doze) meses a vigência do contrato original, firmado pelas partes em 25 de
setembro de 2017. VALOR: R$ 42.435,96. VIGÊNCIA: de 02/10/2020 a 01/10/2021. DAS
DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 24/09/2020.
SIGNATÁRIOS: Drª. SHEYLA COSTA BASTOS DIAS, Juíza Federal Substituta da Justiça Militar,
pela Contratante; e REJANE BONFIM PASSOS, Sócia-Diretora, pela contratada.

AUDITORIA DA 12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Termo Aditivo ao contrato 1/2018, publicado no D.O.U. nº
185/2020, dia 25/09/2020, Seção 3, pág. 117. Onde se lê: Processo Sei 000171/18-12.01.
Leia-se: Processo Sei 000171/18-00.10.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 20/2020

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada que prestará serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
troca de peças componentes e outros materiais necessários, fornecidos sob demanda, para
o correto funcionamento das 06 (seis) catracas eletrônica, software e demais componentes
do sistema de controle de acesso instalado nas portarias dos edifícios Sede I e Sede II
deste Tribunal, foi homologado pelo Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresa
Vencedora: ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.850.974/0001-
64, com o valor total do grupo de R$ 90.996,00, conforme Decisão 11272269, constante do
PAe/SEI 0006653-16.2017.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista
franqueada a todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 25/09/2020) 090027-00001-2020NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 132/2020

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de 23/09/2020,
.Entrega das Propostas: a partir de 23/09/2020, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 08/10/2020, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Objeto:
Pregão Eletrônico - Aquisição de notebooks para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região
(TRF2), Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ) e Seção Judiciária do Espírito Santo (SJES),
através do Sistema de Registro de Preços, atuando o Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF 2) como Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do
Espirito Santo (SJES) como Participantes.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 25/09/2020) 090028-00001-2020NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/065. Objeto: Aquisição de licenças de softwares, para a Justiça
Federal da 2ª Região, atuando o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como
Gerenciador e as Seções Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES) como
Participantes.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras90028-5-00115-2020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/10/2020 às
13h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 24/09/2020) 90028-00001-2020NE000298

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2020/035. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados na
área de tecnologia da informação para suporte técnico aos usuários de soluções de TI da
Justiça Federal da 2ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às
17h00. Endereço: Rua Acre, 80, Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras90028-5-00093-2020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/10/2020 às
11h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/09/2020) 90028-00001-2020NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000698, emitida em 14/09/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.

Contratada: JOSÉ BEZERRA DA COSTA 26787580100. Objeto: Aquisição de

quadros/molduras de vidro duplo (Ata n.º 43/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº

10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de

Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho:

R$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00083.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo n.º 0017118-64.2016.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo n.º 04.09.13.2017 ao
Contrato n.º 04.09.10.2017; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ n.º 59.949.362/0001-76; Contratada: MRO SERVICOS EIRELI - EPP, CNPJ n.º
03.539.770/0001-03; Objeto: repactuação e revisão contratual, inclusão de postos de
trabalho, alteração qualitativa e plano de compensação de horas credoras ; Fundamento
Legal: art. 65, I, "a" e "b", e §§ 1º e 5º, da Lei nº 8.666/1993, e nos termos do item 5 da
Cláusula Oitava do Contrato; Data de assinatura: 23/09/2020; Vigência: a partir da data de
assinatura; Valor Total: R$ 354.563,20; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico n.°
057/2016; Signatários: pelo Contratante: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente do TRF 3ª Região, e pela Contratada, Eduardo Calobrizi Navai, Sócio
Proprietário.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0027688-70.2020.4.03.8000; Objeto: Assinatura anual da ferramenta
eletrônica Plataforma Sollicita - Plano Ouro, com acesso para 02 (dois) usuários e 12 (doze)
Orientações Jurídicas; Contratada: Editora Negócios Públicos do Brasil EIRELI (CNPJ nº
06.132.270/0001-32); Valor Total: R$8.990,00 (oito mil novecentos e noventa reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto
Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador
Federal Presidente.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0005135-97.2018.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.003.10.2020, firmada em 24/09/2020; Orgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-73; Fornecedora: A & Z DISTRIBUIDORA DE
FECHADURAS LTDA., CNPJ nº 14.283.102/0001-76; Objeto: fornecimento de materiais e
serviços de chaveiro para o TRF 3ª Região; Vigência: 12 meses, a partir da data de sua
assinatura; Valor Total: R$ 14.342,50; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº
029/2019-RP, com fundamento na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo TRF 3ª Região, o Sr.
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela Fornecedora, a Sra. Zélia Alves da
Silva Ribeiro, Diretora Financeira.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2020 - UASG 90030

Nº Processo: 0005135-02.2020. Objeto: Prestação de serviços de conserto de piso
melamínico.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 11h00 às 17h59. Endereço:
Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras90030-5-00036-2020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/10/2020 às
14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível no sítio
www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 24/09/2020) 90030-00001-2020NE500106

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 24/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: WS SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação,
além dos serviços de copeira, garçom e carregador (para carregar processos, mobiliários,
materiais e equipamentos), nas dependências internas e externas do prédio-sede do
CONTRATANTE. ORIGEM: PE- 23/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT - 168396, ND - 3390.37 e
2020NE500100, datada de 10/09/2020. PREÇO TOTAL: R$ 3.941.880,00. VIGÊNCIA:
05/10/2020 a 05/10/2021. PA: 0000421-96.2020. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho,
Diretor-Geral, em 24.09.2020.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 26/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: TELEALARME BRASIL
EIRELI. OBJETO: Serviços de adequação e restabelecimento de funcionamento da central de
alarme de incêndio, marca SIRA ÁREA 54 - URMET, com substituição da central e dos
componentes de um laço, instalada no edifício-sede do TRF4. ORIGEM: PE-30/2020. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT-168396, NDs - 3390.30 e 3390.39 e 2020NE510380 e 381, datadas de
22/09/2020. PREÇO TOTAL: R$ 139.950,00. VIGÊNCIA: 22/09/2020 a 22/02/2021. PA:
0004864-90.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
22.09.2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°29/2020. Contratante: TRF5ªR. Contratada: Elus Engenharia Limpeza
Urbana e Sinalização Ltda. CNPJ: 01.459.413/0001-00. Objeto: serviços continuados de
coleta e transporte, com destinação final, de resíduos sólidos comuns. Fundamento Legal:
PAV n°0005933-26.2020.4.05.7000-TRF5ªR, art.24,II da Lei 8 .666/ 1993. Valor:R$
6.600,00(seis mil e seiscentos reais). Recursos Orçamentários: PT-168455; ED-339039; NE-
000720/2020, datada de 22/01/2020, na modalidade estimativo, no valor de R$ 6.600,00.
Vigência: por 90(noventa) dias, contados a partir de 02/10/2020. Assinatura: 22/09/2020.
Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-TRF5ªR e Júlio César
Gomes da Silva Filho, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 20/2020; PA SEI nº 0008886-83.2020.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores e Res. TRE/AL nº 15.787/2017. Partes: a União,
através do TRE/AL, e a empresa SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
11.399.304/0001-90; Objeto: prestação dos serviços de locação de 09 (nove) veículos
automotores, no período de 23 de setembro de 2020 a 16 de novembro de 2020 - ou
data anterior, conforme contratação substitutiva a ser proposta e licitada; Quantitativo
máximo de diárias de locação: 486; Valor unitário/diária: R$ 89,00; Valor total: R$
43.254,00; Vigência: a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de
2020; Assinatura: 24/09/2020.
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EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo nº 0002196-38.2020.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e o Banco do
Brasil, CNPJ nº 00.000.000/0001-91; Objeto: Operacionalização do pagamento aos
COLABORADORES que participarem das Eleições Municipais de 2020, 1º e 2º turno, se
houver; Fund. Legal: art. 116 da Lei nº 8.666/93 e alterações; Autorização pelo Des. Pedro
Augusto Mendonça de Araújo, Presidente, em 17/09/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 12/2020; Proc. SEI nº 0002286-46.2020.6.02.8000; PE nº 51/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº
7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU. Assinatura: 21/09/2020; Objeto: Registro de Preços para
confecção de faixas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar o PE nº 51/2020, no
site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de
Preços); GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR, CNPJ nº 26.125.358/0001-34, Item 01,
COMERCIAL GRACILIANO, UNIDADE, 301, R$ 28,40, R$ 8.548,40.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo SEI nº 0008762-37.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 23/09/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 58/2020, que
tem por objeto aquisição de material de consumo - fita para impressora EPSON LQ 590,
conforme requisição promovida pela Seção de Almoxarifado e de acordo com as
especificações descritas no Edital e seus Anexos, adjudicado à empresa MIX PAPELARIA
EIRELI, CNPJ nº 24.180.611/0001-27, vencedora do objeto pelo valor global de R$ 1.410,00,
e autorizou a contratação com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 25 de setembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0010905-96.2019. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação, de
forma não contínua, de serviços de eletricista, para atender às necessidades cartorárias da
Justiça Eleitoral durante as Eleições 2020, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às
17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras70011-5-00067-2020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 13/10/2020 às
14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/09/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0010887-75.2019. Objeto: Contratação de empresa para transporte de urnas
eletrônicas, envelopes para apuração, cabinas de votação, bem como o fornecimento de
envelopes, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos. .
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras70011-5-
00068-2020. Entrega das Propostas: a partir de 28/09/2020 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/10/2020 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/09/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0003807-72.2020. Objeto: Contratação de empresa de terceirização para
fornecimento de mão de obra para atuação nos cartórios eleitorais, locais de
armazenamento e locais de votação, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/09/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras70011-5-00066-2020. Entrega das Propostas: a partir de
28/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/10/2020 às
09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/09/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 26/2020, para fornecimento de combustíveis para a 12ª Zona Eleitoral - Porto
Grande/AP. PARTES: União, através do TRE-AP e D. K. LIMA DE ALMEIDA. Objeto:
Fornecimento de combustível (Diesel S-10, Diesel Comum, Gasolina Comum e Óleo 2
Tempos). Valor do contrato: R$ 15.292,50 (quinze mil e duzentos e noventa e dois reais e
cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura. Data de
assinatura: 24/09/2020. Signatários: Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do
TRE/AP, e Emerson Gonçalves Coimbra, representante da contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 139/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa EZ TECHS IMPORTADORA,
EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI, para eventual aquisição de materiais
elétricos, hidráulicos, diversos e de refrigeração. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93
e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa
TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0054909-74.2018.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12
meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 25/09/2020. SIGNATÁRIOS:
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Cristiano Leitão da Cunha
Duvivier.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 33 Luminária/Painel LED de embutir
Marca / Modelo: ArcoIris / Plafon
Painel LED 18W

50 R$ 23,42

Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 092/2018, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a empresa NARWAL INFORMÁTICA LTDA-ME. OBJETO: prorrogação de prazo de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL art. 57, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 137433-
60.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 25/09/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e a Sra. Maria Andreia Queiroz Pires, pela contratada.
Salvador 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001799, emitida em 23/09/2020. FAVORECIDO:
PHONOWAY SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Aquisição de aparelhos
telefônicos IP. VALOR: R$ 106.950,84. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 44/2019 e
Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.06 Ação
02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 0048220-43.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001776, emitida em 22/09/2020. FAVORECIDO: BLUENETT
CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO: Aquisição de serviços de confecção, instalação
e retirada de faixas e baners. VALOR: R$ 19.319,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Eletrônico 16/2020 e Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento
3.3.90.30.44 Ação 02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0047887-91.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE001743, emitida em 18/09/2020. FAVORECIDO: MEGA
COMERCIAL E AMBIENTAL EIRELI OBJETO: Aquisição de refrigeradores tip frigobar. VALOR:
R$ 20.493,35. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 68/2018 e Leis 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.52.12 Ação 02.122.0033.20GP.0029,
PROCESSO nº 0047991-83.2020.6.05.8000.
Salvador, 25 de setembro de 2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Processo PAD n.º 14.064/2020. Espécie: Convênio N.º18/2020. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, através da
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE FORTALEZA. Objeto: é o estabelecimento de um programa
cooperativo entre Convenente e Conveniado, objetivando à disponibilização de pessoal
para auxiliar a equipe de fiscalização da Propaganda Eleitoral. Fundamento Legal: com
fundamento na Lei n.º 8.666/93, no que couber no Provimento CRE -CE N.º 10/2020, que
disciplina o Poder de Polícia sobre a Propaganda Eleitoral, bem como no PAD N.º
14.064/2020. Assina: pelo TRE/CE, Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA
MÁXIMO, Presidente do TRE-CE, e pela Agência de Fiscalização de Fortaleza, Júlio
Fernandes Santos. Data: 27/08/2020.

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2020

Processo n.º 14.055/2020. Objeto: aquisição de material de consumo, para abastecimento
do estoque de produtos de limpeza e higienização do almoxarifado do TRE, conforme as
especificações abaixo e do Anexo III - Termo de Referência. O objeto foi adjudicado às
empresas: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 17.602.864/0001-86, item 1: valor
unitário: R$ 5,46; JEAN ALEXANDRE WENDLER, CNPJ: 27.130.609/0001-31, item 4: valor
unitário: R$ 8,51; J. SENA DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ:
28.375.567/0001-61, item 7: valor: R$ 90,00; M. A. DA SILVA DO VALE, CNPJ:
34.361.175/0001-46, item 5: R$ 8,66. Os itens 2, 3 e 6 foram fracassados. Homologado por:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 24/09/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2020

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. A Ilma.
Sra. Leila de Almeida Gomes, Diretora-Geral do TRE/ES, em Substituição, em 17/09/2020,
adjudicou os itens 01, 02, 03 e 04 à empresa ARW Editora Gráfica Eireli. Este procedimento
licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pela Ilma. Sra. Leila de Almeida Gomes,
Diretora-Geral do TRE/ES, em Substituição, em 23/09/2020.Processo: 0003662-
02.2020.6.08.8000

Vitória, 25 de setembro de 2020.
FERNANDA RASSELI PRETTI

Pregoeira

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 29/2020

O TRE-GO torna público a homologação da licitação, modalidade Pregão,

forma eletrônica, nº 29/2020 (PAD 1117/2020), que tem por objeto a contratação de

empresa especializada para a execução de serviços de manutenção e reforma geral de

cadeiras executivas de escritório. Empresa vencedora: L V X COMERCIO E SERVI CO S

LTDA (CNPJ 07.340.740/0001-16). Valor global: R$ 317.982,27. Data da homologação:

23/09/2020. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

CRISTINA TOKARSKI PERSIJN

Secretária de Administração e Orçamento
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.
À SCON,
Para registro do Contrato nº 20/2020 (0773941).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2020, às 18:45, 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
0774319 e o código CRC 472FB8FD.

0008886-83.2020.6.02.8000 0774319v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  30/09/20  12:48     NS                               USUARIO : MAURICIO       
  DATA EMISSAO      : 24Set20   VALORIZACAO : 24Set20  NUMERO  :
2020NS003304   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11399304/0001-90 - SR LOCACAO E SERVICOS LTDA             
  TITULO DE CREDITO : 2020RC000108            DATA VENCIMENTO  : 31Dez20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO Nº 20/2020, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS
   SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DO TRE-AL
DURANTE O PERÍ
  ODO DE 25 DE SETEMBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2020 - PROC. SEI NR 0008886-
83.2020.
  6.02.8000.                                                                    
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 11399304000190                 812310201                            
                                                                       43.254,00
                                                                                
                                                                               
  LANCADO POR : 54373956472 -  MAURICIO          UG : 070172   30Set20   12:39  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA  
*********************************************************************************
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  30/09/20  13:14                                      USUARIO : MAURICIO       
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 11399304000190                                            
  SR LOCACAO E SERVICOS LTDA                                                    
                               SALDO ANTERIOR A 01SET                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
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    24Set 070011 00001 NS003304 541404           43.254,00C           43.254,00C
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                              
**********************************************************************************
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  30/09/20  14:32     NS                               USUARIO : MAURICIO       
  DATA EMISSAO      : 24Set20   VALORIZACAO : 24Set20  NUMERO  :
2020NS003310   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11399304/0001-90 - SR LOCACAO E SERVICOS LTDA             
  TITULO DE CREDITO : 2020RC000108            DATA VENCIMENTO  : 31Dez20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  Transferência de saldo de conta de registro contratual, da 812310201 para 8123
  10301, para melhor adequação ao objeto contratado - proc. sei nr. 0008886-83.2
  020.6.02.8000.                                                           
                                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591701 11399304000190                 812310201                            
                                                                       43.254,00
  02 541404 11399304000190                 812310301                            
                                                                       43.254,00
                                                                              
                                                                                
  LANCADO POR : 54373956472 -  MAURICIO          UG : 070172   30Set20   14:32  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA 
********************************************************************************
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  30/09/20  14:37                                      USUARIO : MAURICIO       
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 11399304000190                                            
  SR LOCACAO E SERVICOS LTDA                                                    
                               SALDO ANTERIOR A 01SET                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    24Set 070011 00001 NS003304 541404           43.254,00C                     
    24Set 070011 00001 NS003310 591701           43.254,00D                 0,00
                                                                             
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
*********************************************************************************
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  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  30/09/20  14:39                                      USUARIO : MAURICIO       
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310301 - CONTRATOS DE ALUGUEIS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 11399304000190                                            
  SR LOCACAO E SERVICOS LTDA                                                    
                               SALDO ANTERIOR A 01SET                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    24Set 070011 00001 NS003310 541404           43.254,00C           43.254,00C
   
                                                                          
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
*******************************************************************************

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 30/09/2020, às 14:40, 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
0774339 e o código CRC 27633950.

0008886-83.2020.6.02.8000 0774339v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0008886-83.2020.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

   
Item                                               Questionário

   Sim
Não     
  N/A

       
Evento

      1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

    SIM
     0770023 
       
 0773941

      2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade
fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da
contratada foram juntadas aos autos e estão todas válidas?

     SIM      0768053

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/09/2020, às 21:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774423 e o código CRC C290EF60.

0008886-83.2020.6.02.8000 0774423v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2020.

 

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Devolvo os presentes autos, após realização do Check

List, 0774423.
 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/09/2020, às 21:21, 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
0774427 e o código CRC CC3260EA.

0008886-83.2020.6.02.8000 0774427v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS003304   
2020NS003310   
0774339

Observação:

Ao Gestor,
Após registro contratual, para continuidade da gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 30/09/2020, às 14:55, 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
0774757 e o código CRC 6FBCD78E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 54ª Zona Eleitoral

 

SOLICITAÇÃO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
Prezado Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho SAPEV 0771340, solicito

alteração do motorista indicado na informação 0771768. Comunico
que o mortorista terceirizado MAXSUEL SANTOS TENÓRIO - CPF
112.021.744-00, ficará a cargo da condução do veículo
disponobilizado a esta 54ª Zona.

 
Em anexo, segue cópia digital de documento de

habilitação para dirigir (CNH) do mesmo 0776693.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 02/10/2020, às 12:00, 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
0776687 e o código CRC 2F62C327.

0008886-83.2020.6.02.8000 0776687v1
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória nº
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

Documentos Pessoais CNH - MAXUEL SANTOS TENORIO (0776693)         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 117



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2020.
A SAPEV
 
 
Em atenção ao Despacho 0774126, informo que o

questionamento foi submetido a SAD nos autos do
Processo 0002086-39.2020.6.02.8000, Despacho
SEGEC 0780044.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Assistente III,
em 06/10/2020, às 17:15, 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
0780088 e o código CRC 22EC5CA5.

0008886-83.2020.6.02.8000 0780088v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2020.
 
Senhor Secretário,
 
Solicita-se a anuência de Vossa Senhoria para

celebrar o 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 20/2020
(0773941), o qual seria acrescido em R$ 5.874,00 (cinco mil,
oitocentos e setenta e quatro reais) - 66 (sessenta e seis)
diárias a R$ 89,00 (oitenta e nove reais) cada - o que
representaria 13,58% (treze inteiros e cinquenta e oito
centésimos por cento) do valor original da avença, conforme
tabela abaixo:

 

ITENS DESTINAÇÕES QUANTIDADES DE
VEÍCULOS PERÍODOS DIÁRIAS

1 NATs 1º Turno 02 13/11/2020 a
17/11/2020 08

2 NADs 1º Turno 02 12/11/2020 a
17/11/2020 10

3 Demandas Logísticas SAD, STI,
Cartórios da Capital 03 17/11/2020 a

01/12/2020 42

4 NATs 2º Turno 02 27/11/2020 a
30/11/2020 06

TOTAL DE DIÁRIAS 66
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 10/10/2020, às 17:00, 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
0783513 e o código CRC 6288606D.

0008886-83.2020.6.02.8000 0783513v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para reserva de crédito

necessária à contemplação da despesa adicional proposta pela
Unidade Gestora (doc. 0783513).

Após, evoluir os autos à SLC, para elaboração da
minuta do termo de aditamento contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/10/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0783558 e o código CRC B27ED007.

0008886-83.2020.6.02.8000 0783558v1
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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 outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0783558).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/10/2020, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784129 e o código CRC A61D5635.

0008886-83.2020.6.02.8000 0784129v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  13/10/20  17:04                                      USUARIO : ROBSON         
  DATA EMISSAO    : 13Out20                            NUMERO  : 2020PE000359   
  DATA LIMITE     : 31Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA. SAPEV. RESERVA PARA CONTRATAçãO DE DIáRIAS DE LOCAçãO DE VEíCULOS - ELEI- 
  çõES 2020. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 20/2020. CONFORME DESPACHO SAPEV  
  (0783513). PROC 0008886-83.2020.6.02.8000                                     
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339033 070277 FUN LOCVEI1                5.874,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON               UG : 070011   13Out20   17:03
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 359 (0784860).

Observação:

                              - PE 357 anulado por PE 358.
                              - Reserva de crédito para contratação de diárias de locação de
veículos - eleições 2020 - 1º termo aditivo.

                               - De acordo com a cláusula 2ª do contrato 20/2020, as locações só
poderão ocorrer até o dia 18 de novembro de 2020, salvo alteração contratual.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 13/10/2020, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0784862 e o código CRC A447869A.
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14/10/2020 Contratos 2020 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia/contratacoes/contratos/contratos-2020 1/1

Número 20/2020
Nº do Processo: 0008886-83.2020.6.02.8000

Objeto: prestação dos serviços de locação de 09 (nove) veículos automotores, no período de 25 de
setembro de 2020 a 18 de novembro de 2020, ou data anterior, conforme contratação substitutiva a
ser proposta e licitada.

Valor: R$ 43.254,00

Vigência: a partir da data da sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2020, com eficácia legal
com a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

Contratada: SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 11.399.304/0001-90

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI

Publicação no Portal da Transparência (0786102)         SEI 0008886-83.2020.6.02.8000 / pg. 148

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/contratos/2020/contrato_202020.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=100&data=28/09/2020
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/sei/sei_ct_202020.pdf


14/10/2020 Email – Denise Maria de Araújo – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05OQA3NS1lOTY5LTAwAi0wMAoARgAAAw9JXNHuftNNkeG6eIjnyYUHAAT%2… 1/1

Envio do Contrato nº 20/2020 para acompanhamento

Denise Maria de Araújo <dm_ara@hotmail.com>
Qua, 14/10/2020 20:25
Para:  contato@srlocadora.com.br <contato@srlocadora.com.br>

2 anexos (5 MB)
Contrato nº 20-2020.pdf; SEI_TRE-AL - 0771129 - SIAFI - Nota de Empenho nº 2020NE000704.pdf;

Boa noite!

Encaminho em anexo o contrato nº 20/2020, devidamente assinado, celebrado entre o Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e a empresa SR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e a Nota de Empenho nº
2020NE000704, para acompanhamento das cláusulas ali dispostas.
Por gen�leza, confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 99637-3090 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2020.
À SEIC,
Para eventual atualização do Contrato nº 20/2020,

no Portal da Transparência.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/10/2020, às 22:44, 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
0786130 e o código CRC 53D81B3E.

0008886-83.2020.6.02.8000 0786130v1
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