
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 - ORÇAMENTO GERAL - 02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA 

JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE ALAGOAS

Categorias de Despesa

(Despesa Agregada)

Valor

(R$)

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 650.000,00R$          

APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 530.000,00R$          

COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 1.300.195,00R$      

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 270.000,00R$          

MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 460.000,00R$          

PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES 113.568,00R$          

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 125.000,00R$          

ESTAGIÁRIOS 206.915,52R$          

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 30.000,00R$            

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 100.000,00R$          

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC TRE-AL 354.170,00R$          

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 86.482,00R$            

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE TRE-AL 142.664,00R$          

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 800,00R$                 

MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 20.600,00R$            

MANUTEN E CONSERVA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 3.600,00R$              

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 9.600,00R$              

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.353.196,00R$      

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.938.480,00R$      

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 150.610,00R$          

DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 208.840,00R$          

ENERGIA ELÉTRICA 970.468,00R$          

VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.219.877,00R$      

ÁGUA E ESGOTO 142.479,00R$          

MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 149.906,00R$          

SEGUROS 41.112,00R$            

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 23.912,00R$            

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 670.963,00R$          

MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 37.456,00R$            

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 77.281,00R$            

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 144.582,00R$          

MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 6.480,00R$              

REFORMAS DE PEQUENO VULTO 271.452,48R$          

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 17.804,00R$            

MANUTENÇÃO PREDIAL 173.923,00R$          

MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 78.001,00R$            

MANUTEN E CONSERVA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 44.136,00R$            

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 91.936,00R$            

COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 111.974,00R$          

TELEFONIA FIXA 92.497,00R$            

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 650,00R$                 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 121.045,00R$          

MÓVEIS 22.000,00R$            

MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 6.343,00R$              

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 60.010,00R$            

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 48.603,00R$            

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.310,00R$              

TOTAL 13.687.921,00R$    

* Obs.: 1-Proposta encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, sujeita a ajustes pelo Congresso Nacional.2-Publicação em 

cumprimento à Resolução CNJ 195/2014.3- Processo SEI 0009991-66.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 - ORÇAMENTO PLEITOS - 02.061.0570.42690001 - GESTAO DO PROCESSO 

ELEITORAL - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL

Categorias de Despesa

(Despesa Agregada)

Valor

(R$)

AUDITORIA 2º TURNO 5.500,00R$              

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO 23.200,00R$            

PUBLICAÇÕES 12.700,00R$            

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1° TURNO 1.212.300,00R$      

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2° TURNO 378.900,00R$          

AUDITORIA 1º TURNO 5.500,00R$              

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO 2.500,00R$              

ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 2º TURNO 10.000,00R$            

ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 2º TURNO 6.600,00R$              

ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 1º TURNO 380.000,00R$          

ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 1º TURNO 37.400,00R$            

MATERIAIS DE CONSUMO VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 87.360,00R$            

ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 95.570,00R$            

ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 33.990,00R$            

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 148.124,00R$          

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO 7.475,00R$              

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO 7.475,00R$              

REPAROS E ADAPTAÇÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 157.774,00R$          

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 400.438,00R$          

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 57.657,00R$            

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO 548.294,00R$          

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 47.942,00R$            

TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS 2º TURNO 200.567,00R$          

ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.275,00R$            

SERVS DE LOGÍSTICA P/ MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUST 2º TUR 12.978,00R$            

ADICIONAL DE TELEFONIA FIXA 30.195,00R$            

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO 4.648,00R$              

ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 135.565,00R$          

TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS 1º TURNO 719.577,00R$          

SERVS DE LOGÍSTICA P/ MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUST 1º TUR 41.376,00R$            

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 141.776,94R$          

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 2º TURNO 3.453,00R$              

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO 508,00R$                  

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2º TURNO 166.483,00R$          

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 1º TURNO 34.532,00R$            

ADICIONAL DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 215.180,00R$          

APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS 1.066.180,00R$      

MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO 52.608,00R$            

SERVS DE IMPRES GRÁFICA P MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E VOTAÇÃO 86.752,00R$            

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 39.151,00R$            

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2ºTURNO 24.080,00R$            

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 17.920,00R$            

OFICIAIS DE JUSTIÇA 118.291,70R$          

SERVIÇOS PARA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS 430,36R$                  

TOTAL 6.789.226,00R$      

* Obs.: 1-Proposta encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, sujeita a ajustes pelo Congresso Nacional.2-Publicação 

em cumprimento à Resolução CNJ 195/2014.3- Processo SEI 0009992-51.2018.6.02.8000
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 12.199.147/0001-31

Certidão nº: 177055704/2019

Expedição: 17/07/2019, às 12:46:06

Validade: 12/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL LTDA

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

12.199.147/0001-31, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: 15/10/2019 13:58:04 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL 
LTDA 
CNPJ: 12.199.147/0001-31 
 
 
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. 
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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


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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28730798434Usuário:

15/10/2019 14:28:Data e hora da consulta:

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

ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARI Inadimplente12199147
Total de Registros

0
2

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

2

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

DEPTO. RECEITA FEDERAL00394460 22/11/2018 01:50:00

MF-PROC.GERAL FAZENDA NACIONAL00394460 06/05/2016 17:46:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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15/10/2019 Certidão Internet

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp?Tipo=1&NI=12199147000131&passagens=0 1/1

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União 

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte
12.199.147/0001-31 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Default.asp
https://cav.receita.fazenda.gov.br/
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://brasil.gov.br/
http://brasil.gov.br/barra#acesso-informacao
http://brasil.gov.br/barra#participe
http://www.servicos.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/legislacao
http://brasil.gov.br/barra#orgaos-atuacao-canais


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6229 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À
SAD, em paralelo à COSEG para ciência.
Assunto: Contrato nº 04/2014 (0130355). Locação Imóvel

para abrigar a SEDE deste Regional. Renovação. Avaliação do imóvel.
 
 
Senhor Secretário,
 
Trata-se de procedimento com vistas à renovação

contratual do Contrato nº 04/2014, cujo objeto é a locação do imóvel
onde funciona a SEDE deste Egrégio Tribunal.

 
O valor contratual pago mensalmente é de R$ 139.000,00

(cento e trinta e nove mil reais).
 
Encontra-se válido laudo de avaliação, emitido em

novembro/2018, 0468328.
 
Para 2020 nossa proposta orçamentária previu para a

categoria de despesa locação de imóveis o montante de R$
2.353.196,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil cento e
noventa e seis reais), já incluída a presente renovação.

 
Cumpre informar que tramita neste Regional o PA

SEI 0007138-55.2016.6.02.8000 que versa sobre regularização da
situação fiscal perante à RFB e regularização no Cartório do Registro
de Imóveis - "Habite-se".

Ao ensejo, convém registrar mandados de bloqueio e
transferência de crédito recebidos neste Tribunal, expedidos
por vários juízos, em relação aos valores dos aluguéis devidos à
locadora, consoante informações nos seguintes procedimentos: PA
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SEI 0005885-27.2019.6.02.8000 - (Ação nº 0001826-
53.2014.4.05.8000) 5ª Vara da Justiça Federal da 5ª Região, PA
SEI 0003914-07.2019.6.02.8000 - (Ação nº 000018-
83.2019.5.19.0007) penhora por descumprimento de obrigações
trabalhistas - 7ª VARA DO TRABALHO DESTA CAPITAL e 0003959-
11.2019.6.02.8000 - (Ação nº 0001201-20.2018.5.19.0009)  e
(0000149-52.2019.5.19.0009) ambos em curso na 9ª Vara do
Trabalho desta capital) penhora por descumprimento de obrigações
trabalhistas,   devendo o pagamento ser realizado por meio de
depósito em conta judicial vinculada, seguindo a nova ordem de
preferência estabelecida através do Despacho SEI de
nº 0571374.

 
Registre-se, por oportuno, instrução para

aplicação de multa por descumprimento contratual, PA
SEI 0007201-75.2019.6.02.8000, em tramitação na Direção-
Geral.

 
Assim, solicitamos a Vossa Senhoria, ante a dimensão da

contratação e as situações acima relatadas, que seja oficiada a
contratada nos termos acima mencionados, bem como solicitado à
SGO competente reserva de crédito para o exercício vindouro.

 
Em tempo, anexamos ao procedimento as seguintes

certidões:

1. Receita Federal - 0608910
2. TST - 0608829
3. FGTS - 0608831
4. CONJUNTA DO TCU - 0608868
5. CADIN - 0608900

 
Respeitosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 15/10/2019, às 14:42, 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
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0608915 e o código CRC 709DAA9F.

0008937-31.2019.6.02.8000 0608915v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6493 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 
À Direção-geral.
 
Senhor Diretor,
 
A gestão contratual iniciou procedimento, com

vista à proposição no sentido de renovar, por mais 12 (doze)
meses, o contrato de locação do imóvel situado na Av. Aristeu
de Andrade, 377, Farol, nesta capital, que sedia atualmente
este Tribunal.

O valor do aluguel praticado é de R$ 139.000,00
(cento e trinta e nove mil reais).

Informa a SEGEC que o laudo de avaliação
(0468328) emitido em novembro de 2018 encontra-se válido.

A SEGEC referiu-se também à existência de
mandados de bloqueios e transferências de crédito recebidos
pela empresa contratada, citando os juízos de origem dos
mandados expedidos à Administração deste Tribunal.

Aquela unidade (SEGEC) faz referência ao processo
S E I 0007201-75.2019.6.02.8000, que trata da aplicação de
sanção administrativa à empresa locadora, na hipótese dos
autos, a ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO.

Por fim, fez juntada das certidões relativas à
regularidade fiscal (exceto a certidão emitida pela SRF e pela
Fazenda Municipal) e à regularidade trabalhista.

Pois bem.
O Tribunal Regional Eleitoral celebrou com a

empresa ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA. o contrato de
locação do imóvel situado na Av. Aristeu de Andrade, 377,
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Farol, nesta capital, para fins única e exclusivamente da
instalação da sede do TRE/AL, pelo período de 5 (cinco) anos,
a contar do dia 27/02/2014, recebendo o número serial
04/2014 (v. documento 0452320).

Decorrido o prazo contratual inicial, este Tribunal
prorrogou o referido contrato por mais 12 (doze) meses, com
termo final no próximo dia 27/02/2020 (v. Primeiro Termo
Aditivo – 0516223).

Em face das obrigações assumidas pela contratada,
esta Secretaria e a unidade gestora a notificou várias vezes
para que ela (empresa locadora) apresentasse os documentos
a que se comprometeu contratualmente, oportunidade em que
encaminhamos a essa Diretoria-geral minudente relatório
sobre a execução do contrato em tela, demonstrando a
preocupação com o descumprimento reiterado das obrigações
que a contratada assumiu, mencionando também a
preocupação com os preparativos para as eleições municipais
de 2020 (v. Informação 3706 – 0555676).

Não se desincumbindo do cumprimento das
obrigações que assumiu, à contratada, nos autos do Processo
S E I 0004252-78.2019.6.02.8000, foi aplicada a sanção
administrativa de multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor mensal do aluguel do Contrato TRE/AL Nº 4/2014 e seu
1º Termo Aditivo – R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil
reais), o que representa o valor de R$ 6.950,00 (seis mil,
novecentos e cinquenta reais), por cada mês de atraso no
cumprimento das obrigações incumbidas à empresa, a partir
de maio/2019, o que contabiliza até o final de agosto/2019 o
montante de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil, oitocentos
reais), com fundamento na letra c, da Cláusula Onze, do
Contrato TRE/AL Nº 04/2014 c/c o Primeiro Termo
Aditivo e art. 86, da 8.666/93, cuja notificação foi feita à
contratada, ontem (v. documento 0612768).

Não obstante a aplicação de sanção administrativa
à contratada, a prorrogação do contrato por mais 12 (doze)
meses torna-se necessária.

Conforme instrução feita nos autos do SEI
0010620-40.2018.6.02.8000, que tratou da renovação
contratual, não foi encontrado em Maceió/AL imóvel com
características iguais ou semelhantes a este que ora sedia o
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Tribunal para fins de locação (e instalação da sede do
Tribunal).

Desse modo, é patente que nessa quadra do tempo
seria necessário a locação de vários imóveis (caso encontre)
para instalação das unidades de todo o Tribunal, sem olvidar
da contratação tantos outros serviços, desde a locação de
imóveis (se encontrássemos), mas também a instalação de
internet e a adaptação de todos eles (imóveis) para o pleno
funcionamento, o que requereria a realização de vários
certames licitatórios e a celebração de vários contratos.

Por outro lado, a adaptação do imóvel que ora
ocupamos representou um custo adicional de R$ 2.959.195,13
(dois milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, cento e
noventa e cinco reais e treze centavos), conforme dados
anexos apresentados pela COFIN (v. documentos: 0614561 e
0614563).

Dito isto, verifica-se que a desocupação do imóvel
locado pela Organização Arnon de Mello a este Tribunal e,
por conseguinte, a desmobilização de todo o material
empregado, além do custo com a contratação da prestação de
serviços (de desmontagem /transporte /montagem),
exigiria emprego logístico considerável, a se dar em momento
próximo ao término do exercício financeiro e quando o
Tribunal Regional Eleitoral se encontra na iminência de
deflagração de processos administrativos, com vista à
realização dos atos /contratos preparatórios para as Eleições
Municipais de 2020, quando é mobilizada toda a força de
trabalho para essa finalidade, objetivo precípuo da Justiça
Eleitoral.

Postas estas considerações, a Secretaria de
Administração vem solicitar a essa Diretoria-geral autorização
para dar sequência à instrução processual com vistas à
renovação do aluguel, não obstante as irregularidades
contratuais assinaladas, considerando estarmos às vésperas
de ano eleitoral, quando não se recomenda mudança de sede,
especialmente na magnitude da estrutura deste Órgão, tendo
em vista as implicações de evento dessa grandeza,
especialmente quanto à infraestrutura de TI.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
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Secretário de Administração, em 25/10/2019, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614487 e o código CRC 7E4F4F04.

0008937-31.2019.6.02.8000 0614487v7
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De: "Agamenon Gomes Miranda Júnior"
<agamenonmiranda@tre-al.jus.br>
Para: "José Carlos de Souza" <josesouza@tre-
al.jus.br>
Data: 25/10/2019 01:16 PM
Assunto: Planilha em PDF

Segue em anexo a planilha.
 
Att.
Agamenon Gomes Miranda Jr.
Seção de Gestão Orçamentária - TRE/AL
(82) 2122.7651
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Horário: Segunda a Quinta de 13h as 19h e Sextas de 7h30 as 13h30.

Anexados:

Arquivo:
Email
Sede.pdf

Tamanho:
138k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

E-mail Encaminha Planilha.ADAPTAÇÃO.NOVA.SEDE.2013_2018. (0614561)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 16

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=RZN5NQ50CCBSK&View=Attachment&Number=83539&FolderID=0&Part=2&Filename=Email%20Sede.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
À Assessoria Jurídica para prévio pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/10/2019, às 14:14, 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
0615216 e o código CRC BE8D4AE1.

0008937-31.2019.6.02.8000 0615216v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATO Nº 04/2014. ALUGUEL SEDE. TÉRMINO IMINENTE.  

 

Parecer nº 2320 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1) DO OBJETO

 

 

Nesta AJ-DG, os presentes autos eletrônicos,
conforme encaminhamento do Senhor Diretor-
Geral (0615216),  para manifestação, tendo em vista a
proposição do Sr. Secretário de Administração (0614487), de
renovação do Contrato nº 04/2014,  firmado com a
Organização Arnon de Mello, para aluguel do edifício onde
está instalada a sede do TRE-AL.

Em sua informação, o Sr. Secretário de
Administração relata as multifacetadas pendências que vêm
influenciando negativamente a citada locação, conforme
segue: 

 
"O Tribunal Regional Eleitoral celebrou
com a empresa ORGANIZAÇÃO ARNON
DE MELLO ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
o contrato de locação do imóvel situado
na Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol,
nesta capital, para fins única e
exclusivamente da instalação da sede do
TRE/AL, pelo período de 5 (cinco) anos, a
contar do dia 27/02/2014, recebendo o
número serial 04/2014 (v.
documento 0452320).
Decorrido o prazo contratual inicial, este
Tribunal prorrogou o referido contrato
por mais 12 (doze) meses, com termo final
no próximo dia 27/02/2020 (v. Primeiro
Termo Aditivo – 0516223).
Em face das obrigações assumidas pela
contratada, esta Secretaria e a unidade
gestora a notificou várias vezes para que
ela (empresa locadora) apresentasse os
documentos a que se comprometeu
contratualmente, oportunidade em que
encaminhamos a essa Diretoria-geral
minudente relatório sobre a execução do
contrato em tela, demonstrando a
preocupação com o descumprimento
reiterado das obrigações que a contratada
assumiu, mencionando também a
preocupação com os preparativos para
as eleições municipais de 2020 (v.
Informação 3706 – 0555676).
Não se desincumbindo do cumprimento
das obrigações que assumiu, à
contratada, nos autos do Processo
SEI 0004252-78.2019.6.02.8000, foi
aplicada a sanção administrativa de multa
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de 5% (cinco por cento) sobre o
valor mensal do
aluguel do Contrato TRE/AL Nº 4/2014 e
seu 1º Termo Aditivo – R$ 139.000,00
(cento e trinta e nove mil reais), o que
representa o valor de R$ 6.950,00 (seis
mil, novecentos e cinquenta reais), por
cada mês de atraso no cumprimento das
obrigações incumbidas à empresa, a
partir de maio/2019, o que contabiliza até
o final de agosto/2019 o montante de R$
27.800,00 (vinte e sete mil, oitocentos
reais), com fundamento na letra c, da
Cláusula Onze, do Contrato TRE/AL Nº
04/2014 c/c o Primeiro Termo
Aditivo e art. 86, da 8.666/93, cuja
notificação foi feita à contratada,
ontem (v. documento 0612768).
Não obstante a aplicação de sanção
administrativa à contratada, a
prorrogação do contrato por mais 12
(doze) meses torna-se necessária.
Conforme instrução feita nos autos do
SEI 0010620-40.2018.6.02.8000, que
tratou da renovação contratual, não foi
encontrado em Maceió/AL imóvel com
características iguais ou semelhantes a
este que ora sedia o Tribunal para fins de
locação (e instalação da sede do
Tribunal).
Desse modo, é patente que nessa quadra
do tempo seria necessário a locação de
vários imóveis (caso encontre) para
instalação das unidades de todo o
Tribunal, sem olvidar da
contratação tantos outros serviços, desde
a locação de imóveis (se encontrássemos),
mas também a instalação de internet e
a adaptação de todos eles (imóveis) para o
pleno funcionamento, o que requereria a
realização de vários certames licitatórios
e a celebração de vários contratos.
Por outro lado, a adaptação do imóvel que
ora ocupamos representou um custo
adicional de R$ 2.959.195,13 (dois
milhões, novecentos e cinquenta e nove
mil, cento e noventa e cinco reais e treze
centavos), conforme dados anexos
apresentados pela COFIN (v.
documentos: 0614561 e 0614563).
Dito isto, verifica-se que a desocupação
do imóvel locado pela Organização Arnon
de Mello a este Tribunal e, por
conseguinte, a desmobilização de todo o
material empregado, além do custo com a
contratação da prestação de serviços (de
desmontagem /transporte /montagem),
exigiria emprego logístico considerável, a
se dar em momento próximo ao término
do exercício financeiro e quando o
Tribunal Regional Eleitoral se encontra
na iminência de deflagração de processos
administrativos, com vista à realização
dos atos /contratos preparatórios para as
Eleições Municipais de 2020, quando é
mobilizada toda a força de trabalho para
essa finalidade, objetivo precípuo da
Justiça Eleitoral.
Postas estas considerações, a Secretaria
de Administração vem solicitar a essa
Diretoria-geral autorização para dar
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sequência à instrução processual com
vistas à renovação do aluguel, não
obstante as irregularidades contratuais
assinaladas, considerando estarmos às
vésperas de ano eleitoral, quando não se
recomenda mudança de sede,
especialmente na magnitude da estrutura
deste Órgão, tendo em vista as
implicações de evento dessa grandeza,
especialmente quanto à infraestrutura de
TI."

 
Insta lembrar que nos autos do Proc. SEi

nº 0010620-40.2018.6.02.8000, que tratava da proposição de
renovação do contrato no ano passado, esta AJ-DG, em face
da mesma questão, lançou o Parecer nº 1.999 (0474893), em
11 de dezembro, e também o Parecer nº 391(0508347),
opinando pela inviabilidade da renovação  do aluguel
do edifício que ora sedia a Secretaria deste Regional,  tendo
em vista as recorrentes pendências e considerando os
aspectos jurídicos da matéria.   

Quase um ano depois, permanecem as pendências,
conforme se extrai dos presentes autos.    

Sobressaem-se, dentre essas, as  relativas à falta de
regularização junto aos Bombeiros, que impossibilitam a
obtenção da carta de "habite-se". 

Digno de registro que a saída do antigo edifício-
sede, com a mudança da sede para o atual prédio, ocorreu em
face de problemas na antiga edificação, que culminaram na
interdição do prédio pela Justiça Federal, conforme
amplamente sabido.

Desta feita, observa-se que persiste a ausência de
regularidade do prédio, mormente quanto aos requisitos de
segurança contra incêndio e pãnico, com reflexos na
incerteza quanto à  habitabilidade da edificação - o que só
pode ser aferido e certificado pela entidade estatal autorizada
legalmente para tanto. Assim,  há que se levar tais aspectos à
deliberação da Alta Administração, pelo que se sugere, neste
ponto, que se atualizem, junto ao corpo de engenheiros da
SAD, as informações técnicas relativas ao andamento
da necessária regularização, inclusive em face da perspectiva
de sanação ou não das pendências.

  
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/10/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615938 e o código CRC FD93EA73.

0008937-31.2019.6.02.8000 0615938v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de novembro de 2019.
À SMR, conforme sugerido no Parecer 2320

(0615938), da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para
cumprimento das diligências alí recomendas, devendo os
autos retornar a este Gabinete até o próximo dia 12. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 07/11/2019, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0619101 e o código CRC D127F673.

0008937-31.2019.6.02.8000 0619101v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2019.
À
SMR
 
Senhor Chefe,
 
Observa-se a urgência da demanda, posto tratar-se

de procedimento prioritário, para fins de renovação
contratual, assim, solicito a esta unidade técnica que envide
esforços para apresentar resposta nos termos requeridos
através do Despacho GDG 0619101.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 16/11/2019, às 11:55, 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
0623301 e o código CRC 7A2AA199.

0008937-31.2019.6.02.8000 0623301v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2019.
À COSEG.
 
Senhor Coordenador,
 
Esta setorial informa que o procedimento de

obtenção do HABITE-SE é obrigação da LOCADORA, tendo
sido estas informações consolidadas em inúmeros processos
eletrônicos (0002489-42.2019.6.02.8000; 0004418-
13.2019.6.02.8000; 0010620-40.2018.6.02.8000 e 0007138-
55.2016.6.02.8000), todos de ciência da Administração.

No tocante ao processo nº 0004418-
13.2019.6.02.8000 esta setorial procedeu a instrução, com o
Termo de Referência para a contratação dos projetos de
Incêndio e Pânico e encontra-se em tramitação na Secretaria
de Administração.

Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 05/12/2019, às 16:40, 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
0632503 e o código CRC 25925247.

0008937-31.2019.6.02.8000 0632503v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2019.
Sigam os auitos à SAD.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 09/12/2019, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633714 e o código CRC 366F66F0.

0008937-31.2019.6.02.8000 0633714v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2019.
À Assessoria Jurídica
 
Senhor Assessor,
 
Em atenção ao Parecer 2.320 (0615938), a Seção de

Manutenção e Reparos, por seu quadro técnico, prestou os
esclarecimentos constantes do Despacho SMR 0632503,
destacando do mesmo a remissão ao Processo nº 0004418-
13.2019.6.02.8000, especialmente o  doc. 0632231 e seguintes
(até o 0633655).

Acerca do ponto, convém ainda mencionar o Ofício
3.216, doc. 0631603, do PA 0000338-06.2019.6.02.8000.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2019, às 17:40, 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
0633808 e o código CRC 0C475925.

0008937-31.2019.6.02.8000 0633808v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATO Nº 04/2014. ALUGUEL SEDE. VIGÊNCIA. TÉRMINO  IMINENTE.  

 

Parecer nº 2615 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
 Senhor Diretor-Geral,
 
 
Nesta AJ-DG, os presentes autos eletrônicos, após o

retorno da diligência formulada ao final do Parecer nº 2.320
(0615938), visando a atualizar e esclarecer aspectos acerca da
ausência de regularidade do prédio ora locado e que sedia a
Secretaria deste Regional, quanto aos requisitos de segurança
contra incêndio e pânico, trazendo-se aos autos as
informações técnicas relativas ao andamento da necessária
regularização, inclusive em face da perspectiva de sanação ou
não das pendências.

 No evento 0632503, consta a informação da Seção
de Manutenção e Reparos:

 
"Esta setorial informa que o procedimento
de obtenção do HABITE-SE é obrigação
da LOCADORA, tendo sido estas
informações consolidadas em inúmeros
processos eletrônicos (0002489-
42.2019.6.02.8000; 0004418-
13.2019.6.02.8000; 0010620-
40.2018.6.02.8000 e 0007138-
55.2016.6.02.8000), todos de ciência da
Administração.
No tocante ao processo nº 0004418-
13.2019.6.02.8000 esta setorial procedeu
a instrução, com o Termo de Referência
para a contratação dos projetos de
Incêndio e Pânico e encontra-se em
tramitação na Secretaria de
Administração.
Sendo estas as informações requeridas,
devolvo os autos para análise e
deliberação."

 
 Assim, em continuidade ao Parecer nº 2.320

(0615938) retoma-se a análise,  conforme encaminhamento
de Vossa Senhoria  (0615216),  da proposição do Sr.
Secretário de Administração (0614487), de renovação do
Contrato nº 04/2014,  firmado com a Organização Arnon de
Mello, de aluguel do edifício onde está instalada a sede do
TRE-AL.

Das informações carreadas aos autos pela SMR,
extrai-se que persistem todas as dificuldades e irregularidades
já anteriormente relatadas e discutidas, em diversos
procedimentos administrativos,   inclusive  nos autos do Proc.
SEi nº 0010620-40.2018.6.02.8000, que tratava da proposição
da última  renovação do contrato, há um ano, quando esta AJ-
DG, em face das mesmas questões, lançou os Pareceres nº
1.999 (0474893) e nº 381 (0508347), opinando pela
inviabilidade da renovação do aluguel do edifício que ora
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sedia a Secretaria deste Regional,  tendo em vista as
recorrentes pendências e considerando os aspectos jurídicos
da matéria.    

Assim, após toda a vigência de cinco anos do
Contrato nº 04/2014 e mais quase um ano de sua prorrogação
(efetivada por meio do  Primeiro Termo Aditivo – 0516223),
continuam as pendências, sem aparente perspectiva de
resolução, apesar das cláusulas contratuais que obrigam a
locadora.  

Sobressaem-se, dentre tais pendências, a falta de
regularização junto aos Bombeiros, que impossibilita a
obtenção da carta de "habite-se",  o que, observados os
aspectos  legais e regulamentares,  desaconselha, sob o ponto
de vista jurídico, a continuidade da locação. 

Digno de registro relembrar que a saída do antigo
edifício-sede, com a mudança da sede para o atual prédio,
ocorreu em face de problemas na antiga edificação, que
culminaram na interdição do prédio pela Justiça Federal,
conforme amplamente sabido. 

Dessa forma, sob o prisma da juridicidade, no
âmbito de suas atribuições, esta AJ-DG respeitosamente
reitera seu entendimento acerca da inviabilidade da
renovação do Contrato nº 04/2014,  firmado com a
Organização Arnon de Mello, de aluguel do edifício onde está
instalada a sede do TRE-AL.

  
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/12/2019, às 18:53, 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
0634495 e o código CRC 1CF346BD.

0008937-31.2019.6.02.8000 0634495v20
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2019.
Retornem-se os autos à Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral, para fins de nova análise, desta feita sob o
prisma da lei de introdução às normas do direito brasileiro
(Decreto-Lei nº 4.657/1942, com redação dada pela lei
12.376/2010).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/12/2019, às 17:57, 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
0639216 e o código CRC 7FB34300.

0008937-31.2019.6.02.8000 0639216v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : ALUGUEL. SEDE.

 

Parecer nº 2697 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos, em face

do encaminhamento de Vossa Senhoria (0639216),  para fins
de nova análise, desta feita sob o prisma da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.

Reviva-se que o tema em análise, conforme
encaminhamento inicial  dessa Diretoria-Geral  (0615216), 
consiste  na proposição do Senhor  Secretário de
Administração (0614487), de renovação do Contrato nº
04/2014,  firmado com a Organização Arnon de Mello, para
aluguel do edifício onde está instalada a sede do TRE-AL.

Por meio do Parecer  nº 2.615 (0634495), esta
Assessoria Jurídica, após diligenciar à SAD, assim se
manifestou:

 
"Nesta AJ-DG, os presentes autos
eletrônicos, após o retorno da diligência
formulada ao final do Parecer nº 2.320
(0615938), visando a atualizar e
esclarecer aspectos acerca da ausência de
regularidade do prédio ora locado e que
sedia a Secretaria deste Regional, quanto
aos requisitos de segurança contra
incêndio e pânico, trazendo-se aos
autos as informações técnicas relativas ao
andamento da necessária regularização,
inclusive em face da perspectiva de
sanação ou não das pendências.
 No evento 0632503, consta a informação
da Seção de Manutenção e Reparos:
 
"Esta setorial informa que o procedimento
de obtenção do HABITE-SE é obrigação
da LOCADORA, tendo sido estas
informações consolidadas em inúmeros
processos eletrônicos (0002489-
42.2019.6.02.8000; 0004418-
13.2019.6.02.8000; 0010620-
40.2018.6.02.8000 e 0007138-
55.2016.6.02.8000), todos de ciência da
Administração.
No tocante ao processo nº 0004418-
13.2019.6.02.8000 esta setorial procedeu
a instrução, com o Termo de Referência
para a contratação dos projetos de
Incêndio e Pânico e encontra-se em
tramitação na Secretaria de
Administração.
Sendo estas as informações requeridas,
devolvo os autos para análise e
deliberação."
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 Assim, em continuidade ao Parecer nº
2.320 (0615938) retoma-se a
análise,  conforme encaminhamento
de Vossa Senhoria  (0615216),  da
proposição do Sr. Secretário de
Administração (0614487), de renovação
do Contrato nº 04/2014,  firmado com a
Organização Arnon de Mello, de aluguel
do edifício onde está instalada a sede do
TRE-AL.
Das informações carreadas aos autos pela
SMR, extrai-se que persistem todas as
dificuldades e irregularidades já
anteriormente relatadas e discutidas, em
diversos procedimentos
administrativos,   inclusive  nos autos
do Proc. SEi nº 0010620-
40.2018.6.02.8000, que tratava da
proposição da última  renovação do
contrato, há um ano, quando esta AJ-
DG, em face das mesmas questões,
lançou os Pareceres nº 1.999
(0474893) e nº 381 (0508347),
opinando pela inviabilidade da
renovação do aluguel do edifício que
ora sedia a Secretaria deste
Regional,  tendo em vista as
recorrentes pendências e
considerando os aspectos jurídicos da
matéria.    
Assim, após toda a vigência de cinco
anos do Contrato nº 04/2014 e mais
quase um ano de sua prorrogação
(efetivada por meio do  Primeiro
Termo Aditivo – 0516223), continuam
as pendências, sem aparente
perspectiva de resolução, apesar das
cláusulas contratuais que obrigam a
locadora.  
Sobressaem-se, dentre tais
pendências, a falta de regularização
junto aos Bombeiros, que
impossibilita a obtenção da carta de
"habite-se",  o que, observados os
aspectos  legais e
regulamentares,  desaconselha, sob o
ponto de vista jurídico, a
continuidade da locação. 
Digno de registro relembrar que a
saída do antigo edifício-sede, com a
mudança da sede para o atual prédio,
ocorreu em face de problemas na
antiga edificação, que culminaram na
interdição do prédio pela Justiça
Federal, conforme amplamente
sabido. 
Dessa forma, sob o prisma da
juridicidade, no âmbito de suas
atribuições, esta AJ-DG
respeitosamente reitera seu
entendimento acerca da inviabilidade
da renovação do Contrato nº
04/2014,  firmado com a Organização
Arnon de Mello, de aluguel do edifício
onde está instalada a sede do TRE-
AL."
(Grifos não constam do original)
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Desta feita, em face do encaminhamento de Vossa

Senhoria (0639216),  passa-se a analisar o tema à luz das 
prescrições do Decreto-Lei nº 4.657/42, Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (LINDB), disposições sobre
segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do
direito público, conforme atualização conferida pela Lei nº
13.655/2018, da qual se extraem os seguintes artigos:

 

Art. 20. Nas esferas
administrativa,
controladora e judicial,
não se decidirá com base
em valores jurídicos
abstratos sem que sejam
consideradas as
consequências práticas da
decisão.
Parágrafo único. A
motivação demonstrará a
necessidade e a adequação
da medida imposta ou da
invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo
ou norma administrativa,
inclusive em face das
possíveis alternativas.
Art 21. A decisão que, nas
esferas administrativa,
controladora ou judicial,
decretar a invalidação de
ato, contrato, ajuste,
processo ou norma
administrativa deverá
indicar de modo expresso
suas consequências
jurídicas e administrativas.
Parágrafo único. A decisão
a que se refere
o caput deste artigo
deverá, quando for o caso,
indicar as condições para
que a regularização ocorra
de modo proporcional e
equânime e sem prejuízo
aos interesses gerais, não
se podendo impor aos
sujeitos atingidos ônus ou
perdas que, em função das
peculiaridades do caso,
sejam anormais ou
excessivos.
Art. 22. Na interpretação
de normas sobre gestão
pública, serão
considerados os
obstáculos e as
dificuldades reais do
gestor e as exigências das
políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos
direitos dos administrados.
§ 1º Em decisão sobre
regularidade de conduta
ou validade de ato,
contrato, ajuste, processo
ou norma administrativa,
serão consideradas as
circunstâncias práticas
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que houverem imposto,
limitado ou condicionado a
ação do agente.
§ 2º Na aplicação de
sanções, serão
consideradas a natureza e
a gravidade da infração
cometida, os danos que
dela provierem para a
administração pública, as
circunstâncias agravantes
ou atenuantes e os
antecedentes do agente.
§ 3º As sanções aplicadas
ao agente serão levadas em
conta na dosimetria das
demais sanções de mesma
natureza e relativas ao
mesmo fato.
Art. 23. A decisão
administrativa,
controladora ou judicial
que estabelecer
interpretação ou
orientação nova sobre
norma de conteúdo
indeterminado, impondo
novo dever ou novo
condicionamento de
direito, deverá prever
regime de transição
quando indispensável para
que o novo dever ou
condicionamento de direito
seja cumprido de modo
proporcional, equânime e
eficiente e sem prejuízo
aos interesses gerais.
Art. 24. A revisão, nas
esferas administrativa,
controladora ou judicial,
quanto à validade de ato,
contrato, ajuste, processo
ou norma administrativa
cuja produção já se houver
completado levará em
conta as orientações gerais
da época, sendo vedado
que, com base em
mudança posterior de
orientação geral, se
declarem inválidas
situações plenamente
constituídas.
Parágrafo único.
Consideram-se orientações
gerais as interpretações e
especificações contidas em
atos públicos de caráter
geral ou em jurisprudência
judicial ou administrativa
majoritária, e ainda as
adotadas por prática
administrativa reiterada e
de amplo conhecimento
público.
Art. 26. Para eliminar
irregularidade, incerteza
jurídica ou situação
contenciosa na aplicação
do direito público,
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inclusive no caso de
expedição de licença, a
autoridade administrativa
poderá, após oitiva do
órgão jurídico e, quando
for o caso, após realização
de consulta pública, e
presentes razões de
relevante interesse geral,
celebrar compromisso com
os interessados, observada
a legislação aplicável, o
qual só produzirá efeitos a
partir de sua publicação
oficial.
§ 1º O compromisso
referido no caput deste
artigo:
I - buscará solução jurídica
proporcional, equânime,
eficiente e compatível com
os interesses gerais;
II – (VETADO);
III - não poderá conferir
desoneração permanente
de dever ou
condicionamento de direito
reconhecidos por
orientação geral;
IV - deverá prever com
clareza as obrigações das
partes, o prazo para seu
cumprimento e as sanções
aplicáveis em caso de
descumprimento.
§ 2º (VETADO).”
Art. 27. A decisão do
processo, nas esferas
administrativa,
controladora ou judicial,
poderá impor compensação
por benefícios indevidos
ou prejuízos anormais ou
injustos resultantes do
processo ou da conduta
dos envolvidos.
§ 1º A decisão sobre a
compensação será
motivada, ouvidas
previamente as partes
sobre seu cabimento, sua
forma e, se for o caso, seu
valor.
§ 2º Para prevenir ou
regular a compensação,
poderá ser celebrado
compromisso processual
entre os envolvidos.”
Art. 28. O agente público
responderá pessoalmente
por suas decisões ou
opiniões técnicas em caso
de dolo ou erro grosseiro.

 
Diante do presente caso, tendo em vista todo o

contexto fático e considerando o consabido i ter contratual
descarta-se, salvo mais abalizado entendimento,
a hipótese prevista no artigo 20, acima transcrito, posto não
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se tratar de eventual decisão a ser fulcrada em valores
jurídicos abstratos.

Na visão deste subscritor, com todas as vênias a
entendimentos divergentes, parece também não se amoldar à
hipótese do artigo 22, posto que não se trata de interpretação
de norma sobre gestão pública, tratando-se de inexecução
reiterada e contumaz de exigência contratual, com sede em
legislação municipal.

 Da mesma forma, tampouco se
trata de estabelecimento de interpretação ou orientação nova
sobre norma de conteúdo indeterminado, afastando-se
também a órbita de atuação do artigo 23.

Também não parece ser o caso de revisão, quanto à
validade do contrato, expurgando-se a aplicação do artigo 24
da LINDB.

A respeito de tais conclusões,  transcreve-se o
entendimento do Prof. Vladimir Passos de Freitas, colhido no
site da Revista Consultor Jurídico, 29 de abril de 2018 (link): 

 

"INCLUSÃO DE DEZ ARTIGOS NA
LINDB TRAZ IMPORTANTE
INOVAÇÃO AO DIREITO BRASILEIRO
... O artigo 20 exige, nas esferas
administrativa (órgãos da administração
direta), de controle (tribunais de contas e
outros) e judiciais (todos os ramos e
órgãos de qualquer instância do
Judiciário), que se abstenham de justificar
suas decisões com valores jurídicos
abstratos sem ter em consideração os
efeitos práticos da decisão.
Genericamente, valores humanos são
“valores morais que afetam a conduta das
pessoas. Esses valores morais podem
também ser considerados valores sociais
e éticos e constituem um conjunto de
regras estabelecidas para uma
convivência saudável dentro de uma
sociedade”.[i]
No âmbito jurídico, ensina Alexandre
Marques da Silva, citando Miguel Reale,
que o valor maior é o ser humano e os
outros dele dependem, acrescentando que
suas “necessidades são representadas em
cinco valores fundamentais: o verdadeiro,
o belo, o útil, o santo e o bem”.[ii]
Mas, então, o que seria um valor jurídico
abstrato? Ao meu ver seriam conceitos
genéricos não ligados ao caso concreto,
que poderiam justificar tudo a qualquer
tempo, sem relação com a realidade
fática.
Vejamos um exemplo. Com base no
princípio da dignidade da pessoa humana,
uma decisão judicial concede algo não
previsto em lei, como uma licença
maternidade de um ano. Ora, tal tipo de
decisão, por mais simpática que possa
parecer, poderá ter consequências junto a
um modesto empregador, despreparado
financeiramente para suportar o encargo.
Agora o artigo 20 exige que a autoridade
judiciária avalie o porte da empresa, seus
custos, número de empregados, se tem
condições de suportar a ausência da
empregada por seis meses e outras
circunstâncias.
(...)
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O artigo 22 dispõe que, na interpretação
de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu
cargo, sem prejuízo dos direitos dos
administrados. O que se quer evitar, com
razão, é que ao gestor sejam impostas
ações de cumprimento impossível. O
melhor exemplo disto são as
determinações na área da saúde, onde,
por vezes, a uma só pessoa é concedido
um direito que consome todo o orçamento
de um município. Portanto, agora a
decisão deverá inteirar-se da situação do
gestor e ter em conta a realidade, não
bastando a alegação genérica que a ele
cabe dar efetividade a políticas públicas.
O artigo 2 3 exige que a decisão que
estabelecer orientação nova deve prever
regime de transição. Correta a mudança.
Mudanças administrativas dependem de
atos complexos, por vezes licitações que
não se fazem em dez dias. Imagine-se uma
ordem judicial que determina a retirada
de famílias de área de risco. Certamente o
município terá que realocar as pessoas e
isto não se faz com facilidade. Assegurar
prazo para que a transição seja feita é
medida de bom senso e agora de lei.
O artigo 24 lembra a necessidade de as
decisões administrativas que revisem atos
anteriores levarem em conta as
orientações gerais da época. A
providência é adequada, porque o
administrado não pode ser surpreendido
pela proibição de algo anteriormente
permitido. Por exemplo, na área
ambiental, por força de exigências do
Código Florestal, são comuns ações
judiciais que buscam a demolição de
moradias construídas há décadas. Criam-
se situações, por vezes, de flagrante
injustiça."
 

Resta a análise sob o prisma do artigo 21, da  Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:

 
Art 21. A decisão que, nas esferas
administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas
consequências jurídicas e
administrativas.
Parágrafo único. A decisão a que se
refere o caput deste artigo deverá,
quando for o caso, indicar as condições
para que a regularização ocorra de modo
proporcional e equânime e sem prejuízo
aos interesses gerais, não se podendo
impor aos sujeitos atingidos ônus ou
perdas que, em função das peculiaridades
do caso, sejam anormais ou excessivos.
 

Muito embora não seja o caso literal de invalidação
do Contrato nº 04/2014, que em breve perfazerá seis anos,
tratando-se de possível não renovação da locação,
parece  relevante reproduzir o entendimento do Prof. Vladimir
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Passos de Freitas, colhido no site da Revista Consultor
Jurídico, 29 de abril de 2018 (link): 

 
"... Se o artigo 20 fala em avaliação das
circunstâncias, o 21 é o passo seguinte,
porque determina que a invalidação de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar as
consequências. Portanto, motivar a
decisão. Imagine-se que autoridade
administrativa suspenda o pagamento de
refeições dadas aos presos, porque há
denúncia de descumprimento das
condições do contrato. Tal decisão deve
indicar expressamente as consequências,
que poderão ser graves. Para que isto seja
evitado, o parágrafo único reclama que a
regularização ocorra de modo
proporcional e equânime."
 

Com efeito, como toda decisão administrativa, alem
de ser devidamente fundamentada, deve ser ponderada
considerando todas as variantes e hipóteses relativas a
empecilhos, circunstâncias, dificuldades e exigências
incidentes sobre o gestor, no mister da efetivação da política
pública a seu cargo.

  De particular relevo, neste aspecto, a leitura do
Decreto nº 9.830/19, que regulamenta o disposto nos artigos
20 a 30 do referido Decreto-Lei nº  4.657/42, no que concerne
à motivação da decisão:

 
DA DECISÃO 
Motivação e decisão
Art. 2º  A decisão será motivada com a
contextualização dos fatos, quando
cabível, e com a indicação dos
fundamentos de mérito e jurídicos.
§ 1º  A motivação da decisão conterá os
seus fundamentos e apresentará a
congruência entre as normas e os fatos
que a embasaram, de forma
argumentativa.
§ 2º  A motivação indicará as normas, a
interpretação jurídica, a jurisprudência
ou a doutrina que a embasaram.
§ 3º  A motivação poderá ser constituída
por declaração de concordância com o
conteúdo de notas técnicas, pareceres,
informações, decisões ou propostas que
precederam a decisão.
 
 

Dito isso, tem-se que  a esta AJ-DG foi remetido o
tema relativo à sequência da instrução da renovação
contratual, para prévio pronunciamento (0615216), tendo em
vista a proposição da SAD (0614487), que é repleta de motivos
para a renovação da locação, não obstante os reiterados e
conhecidos problemas:

 
"Conforme instrução feita nos autos do
SEI 0010620-40.2018.6.02.8000, que
tratou da renovação contratual, não foi
encontrado em Maceió/AL imóvel com
características iguais ou semelhantes
a este que ora sedia o Tribunal para
fins de locação  (e instalação da sede do
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Tribunal).
Desse modo, é patente que nessa quadra
do tempo seria necessário a locação de
vários imóveis (caso encontre) para
instalação das unidades de todo o
Tribunal, sem olvidar da
contratação tantos outros serviços,
desde a locação de imóveis (se
encontrássemos), mas também
a instalação de internet e
a adaptação de todos eles (imóveis)
para o pleno funcionamento, o que
requereria a realização de vários
certames licitatórios e a celebração
de vários contratos.
Por outro lado, a adaptação do imóvel
que ora ocupamos representou um
custo adicional de R$ 2.959.195,13
(dois milhões, novecentos e cinquenta e
nove mil, cento e noventa e cinco reais e
treze centavos), conforme dados anexos
apresentados pela COFIN (v.
documentos: 0614561 e 0614563).
Dito isto, verifica-se que a desocupação
do imóvel locado pela Organização
Arnon de Mello a este Tribunal e, por
conseguinte, a desmobilização de todo o
material empregado, além do custo com a
contratação da prestação de serviços (de
desmontagem /transporte /montagem),
exigiria emprego logístico
considerável, a se dar em momento
próximo ao término do exercício
financeiro e quando o Tribunal Regional
Eleitoral se encontra na iminência de
deflagração de processos
administrativos, com vista à
realização dos atos /contratos
preparatórios para as Eleições
Municipais de 2020, quando é
mobilizada toda a força de trabalho para
essa finalidade, objetivo precípuo da
Justiça Eleitoral.
Postas estas considerações, a Secretaria
de Administração vem solicitar a essa
Diretoria-geral autorização para dar
sequência à instrução processual com
vistas à renovação do aluguel, não
obstante as irregularidades contratuais
assinaladas, considerando estarmos às
vésperas de ano eleitoral, quando não se
recomenda mudança de sede,
especialmente na magnitude da estrutura
deste Órgão, tendo em vista as
implicações de evento dessa grandeza,
especialmente quanto à infraestrutura de
TI."
(Grifos não consta do original)

 
Dessa forma, a decisão que vier a ser proferida pela

Alta Administração, seja no sentido de renovar ou de não
renovar o contrato, deverá levar em conta todas essas
nuanças, para além do campo estritamente jurídico.

Por pertinente, relembre-se que a Decisão da
Presidência nº 637 (0508813), proferida nos autos do Proc.
SEi nº 0010620-40.2018.6.02.8000, que tratava da proposição
da última renovação do contrato, levou em conta tais
ponderações, considerando as consequências práticas da
decisão e os obstáculos e  dificuldades reais do gestor,  como
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se pode ver: 
 

"De acordo com o Parecer nº 390 / 2019 -
TRE-AL/PRE/AJPRES exarado pela
Assessoria Jurídica da Presidência
(evento 0508653).
Assim sendo, dada a inexistência de
imóveis na região capaz de acomodar, no
presente momento, a sede deste Tribunal
Regional Eleitoral, consoante
demonstrada na instrução dos presentes
autos, autorizo, na mesma linha de
raciocínio da Decisão de minha lavra
(evento 0486215), a prorrogação da
vigência do Contrato nº 04/2014,
celebrado com a Organização Arnon de
Melo, cujo escopo é a locação do prédio-
sede deste Tribunal, pelo prazo adicional
de 12 (doze) meses.
Retornem os autos à Secretaria de
Administração para continuidade do feito,
com vistas a sanar as pendências
elencadas nos Pareceres Jurídicios da
Diretoria-Geral e da Presidência
(eventos 0508512 e 0508653) e adoção
das demais medidas de sua alçada."
 

Assim, esta Assessoria Jurídica, ao tempo em que
reitera seu entendimento acerca da inviabilidade jurídica da
renovação contratual pretendida (conforme Parecer nº 2.697 -
0634495), traz à baila os elementos de ponderação listados
pelo Senhor Secretário de Administração (0614487), para fins
de  decisão da Alta Administração, inclusive, se for o caso, à
luz dos preceitos insertos na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB), especialmente seu artigo 21.

Ao ensejo, caso se autorize o prosseguimento do
feito, impende trazer aos autos a declaração de
indisponibilidade de imóvel da União nesta Capital, na forma
da regulamentação de regência, bem como renovar o laudo de
avaliação do imóvel.

 
À consideração superior.
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/12/2019, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639898 e o código CRC 1838430A.

0008937-31.2019.6.02.8000 0639898v41
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2020.
Trata-se de instrução voltada à renovação do Contrato nº

04/2014, firmado com a ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO,
inscrita no CNPJ sob o nº 12.199.147/0001-31, objetivando a
prorrogação, por mais 12 (doze) meses, da vigência contratual de
locação do imóvel (prédio comercial), denominado “Edifício Jornalista
ARNON DE MELLO”, situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377,
Farol, Maceió-AL, não obstante as irregularidades contratuais
existentes.

Considerando todas as informações contidas nos autos,
determino o encaminhamento do presente procedimento às
Secretarias de Administração, de Tecnologia da Informação e
Judiciária para pronunciamento quanto às consequências da não
renovação do Contrato em tela para o pleito eleitoral que se
avizinha, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/01/2020, às 19:17, 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
0645234 e o código CRC D992A522.

0008937-31.2019.6.02.8000 0645234v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 0645234, destaco

que esta Secretaria, em mais de uma oportunidade, já
registrou a impossibilidade de se levar adiante, em ano
eleitoral, uma mudança de sede, sem que isso traga
consequências ao planejamento e à execução do Pleito. Ver a
propósito nossa Informação nº 3706 (0555676 do PA SEI
0007138-55.2016.6.02.8000). Nestes autos, já havíamos
assinalado, na Informação nº 6493 (0614487), que:

Em face das obrigações assumidas pela
contratada, esta Secretaria e a unidade
gestora a notificou várias vezes para que ela
(empresa locadora) apresentasse os
documentos a que se comprometeu
contratualmente, oportunidade em que
encaminhamos a essa Diretoria-geral
minudente relatório sobre a execução do
contrato em tela, demonstrando a preocupação
com o descumprimento reiterado das
obrigações que a contratada assumiu,
mencionando também a preocupação com os
preparativos para as eleições municipais de
2020 (v. Informação 3706 – 0555676).
(...)
Desse modo, é patente que nessa quadra do
tempo seria necessário a locação de vários
imóveis (caso encontre) para instalação das
unidades de todo o Tribunal, sem olvidar da
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contratação tantos outros serviços, desde a
locação de imóveis (se encontrássemos), mas
também a instalação de internet e a adaptação
de todos eles (imóveis) para o pleno
funcionamento, o que requereria a realização
de vários certames licitatórios e a celebração
de vários contratos.

Trata-se, na verdade, de se render ao "Primado da
Realidade" previsto no art. 22 da Lei nº 13.655/2018. Nesse
sentido, devem ser ponderados, na decisão, os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor, consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado ou condiconado a
ação do agente.

Nesses parâmetros e com o devido respeito ao
entendimento do Sr. Assessor Jurídico, optar pela não
renovação do contrato, neste momento, implicará a busca
de nova sede ou de imóveis que possam acomodar as
instalações do Tribunal em plena fase de planejamento e
preparação das eleições, sem olvidar que a proximidade do
fim da vigência contratual demandará ações de caráter
emergencial e previsível continuidade de ocupação do imóvel,
dada a inviabilidade material, s.m.j., de se promover uma
mudança de sede nas atuais circunstâncias.

Adicionalmente, devem ser mencionadas nossas
limitações operacionais (incluindo pessoal) para condução de
empreendimentos dessa magnitude em tão pouco tempo. 

Nesse contexto, é razoável e justificável, ressalvado
melhor entendimento, que o Tribunal concentre seus esforços
no processo eleitoral e nas ações para retorno da sede ao
prédio da Praça Sinimbu, tendo em conta as iniciativas de
recuperação daquele imóvel já em curso. Com esse horizonte,
a renovação do contrato de aluguel revela-se medida
transitória e necessária à continuidade, sem transtornos, da
prestação dos serviços a cargo desta Justiça especializada.

Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/01/2020, às 20:33, conforme art. 1º, III, "b", da
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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
0645963 e o código CRC 7F9A7473.

0008937-31.2019.6.02.8000 0645963v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Especificamente em relação a questões técnicas de

TI, informo que a descontinuidade do contrato de locação
exigirá, de início, que este Tribunal providencie a
transferência de toda a infraestrutura do data center, com a
instalação de cabeamento estruturado em uma nova
sede predial.

 
Informo que tais providências demandam tempo,

contratação de prestadores de serviço, recursos
orçamentários e realização de testes prévios.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/01/2020, às 15:59, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646244 e o código CRC 8D39C17E.

0008937-31.2019.6.02.8000 0646244v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Em cumprimento ao Despacho de Vossa

Senhoria (0645234), informo que esta Secretaria reputa temerárias
quaisquer modificações de rotina em anos eleitorais, haja vista o
patente acúmulo de atividades características desse período.

 
Como é do conhecimento desse augusto órgão diretivo,

marca o ano a previsão para a realização de uma complexa
eleição municipal, o que demandará, indubitavelmente, esforços
conjuntos das diversas divisões deste Tribunal para que uma vez
mais sejam observados os resultados que marcam este Regional.
Pontue-se, verbi gratia, a intensa tramitação de recursos referentes a
registros de candidaturas, representações, direito de respostas e
reclamações, os quais demandam o pleno funcionamento de sistemas
e serviços, sobretudo porque limitados a prazos estabelecidos no
Calendário Eleitoral.

 
Consigno, por oportuno, que o Pleito em questão por ser

complexo, visto que dos 102 municípios nascem copiosas demandas e
são gerados tensos conflitos políticos, as dificuldades são bem
maiores, tudo em decorrência lógica de disputas acirradas em todas
as retromencionadas comunas do nosso Estado. Outrossim, o
processo de regularização de partidos políticos também pleiteia a
concentração de esforços desta Unidade, reclamando a integração
(inclusive física) entre todas as Seções e Unidades. 

 
Toca salientar, de mais a mais , q u e não nos cabe

descuidar, mormente nesse período, da corrente rotina dos trabalhos
ligados ao Pleno, sobretudo do gerenciamento da sucessiva gama de
Sessões Ordinárias para apreciação da matéria relacionada na pauta
corrente e dos inúmeros recursos interpostos.
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Feitas essas considerações, seria de bom alvitre

concentrar todas as ações deste e. Tribunal no processo eleitoral,
evitando mudanças bruscas que, todavia, podem ser postergadas.
Nada mais havendo a acrescer, firmo-me respeitosamente.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 22/01/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646438 e o código CRC 5B4EE33F.

0008937-31.2019.6.02.8000 0646438v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em complemento ao nosso Despacho

GSAD 0645963, peço vênia para esclarecer que o art. 22
citado refere-se ao Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de
1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),
introduxido pela citada Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018,
no trato de disposições sobre segurança jurídica e eficiência
na criação e na aplicação do direito público. 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/01/2020, às 20:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0646443 e o código CRC D51FD451.

0008937-31.2019.6.02.8000 0646443v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de janeiro de 2020.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente, com os pronunciamentos da
AJ/DG (0639898), da SAD (0645963 e 0646443), da STI
(0646244) e da Secretaria Judiciária (0646438), para a
necessária e competente deliberação acerca da renovação do
contrato de aluguel da Secretaria deste Regional, com a
recomendação de que seja, previamente, antes da Decisão de
Vossa Excelência, ouvida a Assessoria Jurídica dessa
Presidência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/01/2020, às 14:42, 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
0647408 e o código CRC 0653B208.

0008937-31.2019.6.02.8000 0647408v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2020.
À Assessoria Jurídica da Presidência para

manifestação com a urgência que o caso requer.
 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/01/2020, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648954 e o código CRC 1CC4B463.

0008937-31.2019.6.02.8000 0648954v1
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PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Renovação. Contrato nº 04/2014. Locação. Edifício-Sede. TRE/AL.

 

Parecer nº 150 / 2020 - TRE-AL/PRE/AJPRES

 

 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de proposição de renovação do

Contrato nº 04/2014, firmado com as Organizações Arnon de
Mello, que tem por objeto a locação do imóvel que abriga a
sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
Na Informação 6229 (0608915), a Seção de Gestão

de Contratos ressalta que o laudo de avaliação, emitido em
novembro de 2018, encontra-se válido, bem como que foi
previsto na proposta orçamentária de 2020, para a categoria
de despesa "locação de imóveis", o valor referente a
renovação do contrato em tela.

 
Informa também que "tramita neste Regional o PA

SEI 0007138-55.2016.6.02.8000 que versa sobre regularização
da situação fiscal perante à RFB e regularização no Cartório
do Registro de Imóveis - "Habite-se"."

 
O Secretário de Administração, por meio do evento

s e i 0614487 (Informação 6493), registra as seguintes
informações:

 
"Decorrido o prazo contratual inicial, este
Tribunal prorrogou o referido contrato
por mais 12 (doze) meses, com termo final
no próximo dia 27/02/2020 (v. Primeiro
Termo Aditivo – 0516223).
Em face das obrigações assumidas pela
contratada, esta Secretaria e a unidade
gestora a notificou várias vezes para que
ela (empresa locadora) apresentasse os
documentos a que se comprometeu
contratualmente, oportunidade em que
encaminhamos a essa Diretoria-geral
minudente relatório sobre a execução do
contrato em tela, demonstrando a
preocupação com o descumprimento
reiterado das obrigações que a contratada
assumiu, mencionando também a
preocupação com os preparativos para as
eleições municipais de 2020 (v.
Informação 3706 – 0555676).
Não se desincumbindo do cumprimento
das obrigações que assumiu, à
contratada, nos autos do Processo SEI
0004252-78.2019.6.02.8000, foi aplicada a
sanção administrativa de multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor mensal do
aluguel do Contrato TRE/AL Nº 4/2014 e
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seu 1º Termo Aditivo – R$ 139.000,00
(cento e trinta e nove mil reais), o que
representa o valor de R$ 6.950,00 (seis
mil, novecentos e cinquenta reais), por
cada mês de atraso no cumprimento das
obrigações incumbidas à empresa, a
partir de maio/2019, o que contabiliza até
o final de agosto/2019 o montante de R$
27.800,00 (vinte e sete mil, oitocentos
reais), com fundamento na letra c, da
Cláusula Onze, do Contrato TRE/AL Nº
04/2014 c/c o Primeiro Termo
Aditivo e art. 86, da 8.666/93, cuja
notificação foi feita à contratada,
ontem (v. documento 0612768).
Não obstante a aplicação de sanção
administrativa à contratada, a
prorrogação do contrato por mais 12
(doze) meses torna-se necessária.
Conforme instrução feita nos autos do
S E I 0010620-40.2018.6.02.8000, que
tratou da renovação contratual, não foi
encontrado em Maceió/AL imóvel com
características iguais ou semelhantes a
este que ora sedia o Tribunal para fins de
locação (e instalação da sede do
Tribunal).
Desse modo, é patente que nessa quadra
do tempo seria necessário a locação de
vários imóveis (caso encontre) para
instalação das unidades de todo o
Tribunal, sem olvidar da
contratação tantos outros serviços, desde
a locação de imóveis (se encontrássemos),
mas também a instalação de internet e
a adaptação de todos eles (imóveis) para o
pleno funcionamento, o que requereria a
realização de vários certames licitatórios
e a celebração de vários contratos.
Por outro lado, a adaptação do imóvel que
ora ocupamos representou um custo
adicional de R$ 2.959.195,13 (dois
milhões, novecentos e cinquenta e nove
mil, cento e noventa e cinco reais e treze
centavos), conforme dados anexos
apresentados pela COFIN (v. documentos:
0614561 e 0614563).
Dito isto, verifica-se que a desocupação
do imóvel locado pela Organização Arnon
de Mello a este Tribunal e, por
conseguinte, a desmobilização de todo o
material empregado, além do custo com a
contratação da prestação de serviços (de
desmontagem /transporte /montagem),
exigiria emprego logístico considerável, a
se dar em momento próximo ao término
do exercício financeiro e quando o
Tribunal Regional Eleitoral se encontra
na iminência de deflagração de processos
administrativos, com vista à realização
dos atos /contratos preparatórios para as
Eleições Municipais de 2020, quando é
mobilizada toda a força de trabalho para
essa finalidade, objetivo precípuo da
Justiça Eleitoral."

 
Ao final, solicita autorização para dar início ao

processo de renovação do aluguel, não obstante as
irregularidades existentes, em razão das implicações de uma
mudança dessa grandeza às vésperas das eleições municipais
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deste ano, especialmente, quanto à infraestrutura de TI.
 
De posse dos autos, a Diretoria-Geral encaminhou

o feito a sua Assessoria Jurídica para pronunciamento
(0615216).

 
A AJ-DG, por sua vez, sugeriu, antes da

manifestação, a atualização das "informações técnicas
relativas ao andamento da necessária regularização, inclusive
em face da perspectiva de sanação ou não das pendências."
(0615938)

 
Em resposta, a Seção de Manutenção e Reparos

informa que:
 

"(...) o procedimento de obtenção do
HABITE-SE é obrigação da LOCADORA,
tendo sido estas informações
consolidadas em inúmeros processos
eletrônicos (0002489-42.2019.6.02.8000;
0004418-13.2019.6.02.8000; 0010620-
40.2018.6.02.8000 e 0007138-
55.2016.6.02.8000), todos de ciência da
Administração.
No tocante ao processo nº 0004418-
13.2019.6.02.8000 esta setorial procedeu
a instrução, com o Termo de Referência
para a contratação dos projetos de
Incêndio e Pânico e encontra-se em
tramitação na Secretaria de
Administração."

 
Com o retorno dos autos, a Assessoria Jurídica da

Diretoria-Geral, no Parecer 2615 (0634495), manifestou-se
"pela inviabilidade da renovação do Contrato nº 04/2014, 
firmado com a Organização Arnon de Mello, de aluguel do
edifício onde está instalada a sede do TRE-AL."

 
O Diretor-Geral devolveu o processo à AJ-DG para

que fosse realizada nova análise (0639216), sob o prisma da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
LE nº 4.657/1942, com redação dada pela Lei nº 12.376/2010),
a qual firmou a seguinte conclusão:

 
"Assim, esta Assessoria Jurídica, ao tempo
em que reitera seu entendimento acerca
da inviabilidade jurídica da renovação
contratual pretendida (conforme Parecer
nº 2.697 - 0634495), traz à baila os
elementos de ponderação listados pelo
Senhor Secretário de Administração
(0614487), para fins de  decisão da Alta
Administração, inclusive, se for o caso, à
luz dos preceitos insertos na Lei de
Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), especialmente
seu artigo 21.
Ao ensejo, caso se autorize o
prosseguimento do feito, impende
trazer aos autos a declaração de
indisponibilidade de imóvel da União
nesta Capital, na forma da
regulamentação de regência, bem
como renovar o laudo de avaliação do
imóvel."

 
Em vista da questão em debate, a Diretoria-Geral

Parecer 150 (0650909)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 53



solicitou o pronunciamento das Secretarias de Administração,
de Tecnologia da Informação e Judiciária sobre as
consequências da não renovação do contrato, tendo em vista
a proximidade do pleito eleitoral (0645234), que, à discussão,
trouxeram as seguintes ponderações:

 
SAD:
 

"Trata-se, na verdade, de se render ao
"Primado da Realidade" previsto no art.
22 da Lei nº 13.655/2018. Nesse sentido,
devem ser ponderados, na decisão, os
obstáculos e as dificuldades reais do
gestor, consideradas as circunstâncias
práticas que houverem imposto, limitado
ou condiconado a ação do agente.
Nesses parâmetros e com o devido
respeito ao entendimento do Sr. Assessor
Jurídico, optar pela não renovação do
contrato, neste momento, implicará a
busca de nova sede ou de imóveis que
possam acomodar as instalações do
Tribunal em plena fase de planejamento e
preparação das eleições, sem olvidar que
a proximidade do fim da vigência
contratual demandará ações de caráter
emergencial e previsível continuidade de
ocupação do imóvel, dada a inviabilidade
material, s.m.j., de se promover uma
mudança de sede nas atuais
circunstâncias.
Adicionalmente, devem ser mencionadas
nossas limitações operacionais (incluindo
pessoal) para condução de
empreendimentos dessa magnitude em tão
pouco tempo. 
Nesse contexto, é razoável e justificável,
ressalvado melhor entendimento, que o
Tribunal concentre seus esforços no
processo eleitoral e nas ações para
retorno da sede ao prédio da Praça
Sinimbu, tendo em conta as iniciativas de
recuperação daquele imóvel já em curso.
Com esse horizonte, a renovação do
contrato de aluguel revela-se medida
transitória e necessária à continuidade,
sem transtornos, da prestação dos
serviços a cargo desta Justiça
especializada."

 
STI:
 

"Especificamente em relação a questões
técnicas de TI, informo que a
descontinuidade do contrato de locação
exigirá, de início, que este Tribunal
providencie a transferência de toda a
infraestrutura do data center, com a
instalação de cabeamento estruturado em
uma nova sede predial.
 
Informo que tais providências demandam
tempo, contratação de prestadores de
serviço, recursos orçamentários e
realização de testes prévios."

 
SJ:
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"Como é do conhecimento desse augusto
órgão diretivo, marca o ano a previsão
para a realização de uma complexa
eleição municipal, o que demandará,
indubitavelmente, esforços conjuntos das
diversas divisões deste Tribunal para que
uma vez mais sejam observados os
resultados que marcam este Regional.
Pon tue-se, verbi gratia, a intensa
tramitação de recursos referentes a
registros de
candidaturas, representações, direito de
respostas e reclamações, os quais
demandam o pleno funcionamento de
sistemas e serviços, sobretudo porque
limitados a prazos estabelecidos no
Calendário Eleitoral.
 
Consigno, por oportuno, que o Pleito em
questão por ser complexo, visto que dos
102 municípios nascem copiosas
demandas e são gerados tensos conflitos
políticos, as dificuldades são bem
maiores, tudo em decorrência lógica de
disputas acirradas em todas as
retromencionadas comunas do nosso
Estado. Outrossim, o processo
de regularização de partidos políticos
também pleiteia a concentração de
esforços desta Unidade, reclamando a
integração (inclusive física) entre todas
as Seções e Unidades.
(...)
Feitas essas considerações, seria de bom
alvitre concentrar todas as ações deste e.
Tribunal no processo eleitoral, evitando
mudanças bruscas que, todavia, podem
ser postergadas."

 
Foi juntada Declaração de Indisponibilidade de

Imóvel, dando conta da inexistência de prédio integrante do
patrimônio da União, nesta Capital, com as características
mínimas exigidas para abrigar a sede deste Regional
(0651186).

 
Após, vieram os autos a esta assessoria para

pronunciamento.
 
É o que se tinha a relatar.
 
De início, cabe ressaltar que as pendências

elencadas e enfrentadas no presente caso, foram apontadas
diversas vezes por esta Assessoria Jurídica, inclusive tendo
esta Unidade, de forma reiterada, recomendado que todas elas
fossem devidamente sanadas.

 
Aliás, é importante destacar que, por instrumento

da Portaria Presidência nº 502/2018 - TRE-AL/PRE/DG/GDG,
foi determinada a instauração de Comissão Sindicante para
proceder conforme os comandos constantes da Decisões
3.635/2018 e 4.671/2018, exaradas nos autos do Processo SEI
nº 0007138-55.2016.6.02.8000. Além disso, vale pontuar que a
Secretaria de Administração, em face do descumprimento
contratual, aplicou sanção administrativa de multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor mensal do aluguel do Contrato
nº 04/2014 e seu 1º Termo Aditivo, por cada mês de atraso, a
partir de maio de 2019, à empresa Organização Arnon de
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Mello, conforme se verifica do evento sei 0596050, constante
do Processo SEI nº 0004252-78.2019.6.02.8000.

 
O fato é que a empresa contratada permanece em

situação de irregularidade junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil e Prefeitura Municipal de Maceió, bem
como, até o presente momento, ainda não entregou a "Carta
de Habite-se", correspondente a este prédio, tampouco
procedeu com a averbação do contrato de locação,
encontrando-se a mesma em situação de inadimplemento com
respeito a inúmeras obrigações contratuais.

 
Contudo, nesta oportunidade, cumpre ressaltar que

estamos a tratar de um prédio que reúne todos os requisitos
necessários ao funcionamento desta Corte. Tanto assim que,
alguns anos atrás, quando foi necessário buscar um edifício
que pudesse albergar este Tribunal, somente se localizou o
imóvel referido, dentre os vários existentes nesta capital, que
atendesse às condições indispensáveis para abrigar as
diversas unidades administrativas que integram a estrutura
orgânica deste Tribunal Regional. Situação, aliás, que se
mantém inalterada, diante da declaração da Secretaria de
Patrimônio da União, acostada a estes autos (evento sei
0651186), de que não existem imóveis, no patrimônio da
União, localizados nesta Capital, que atendam a instalação da
sede deste Tribunal Eleitoral.

 
Vale recordar também que a antiga sede

administrativa deste TRE, localizada nas proximidades da
praça Sinimbú, ainda não se encontra em condições de
receber qualquer setor administrativo desta Corte, visto que
ainda se encontram pendentes diversas ações da reforma da
estrutura física do prédio, atualmente em execução.

 
Ademais, como bem salientou o Secretário de

Administração, com bastante propriedade, é necessário
recordar o considerável investimento já realizado em
infraestrutura para que as inúmeras Unidades Administrativas
de atuação que compõem a Secretaria deste Tribunal Eleitoral
pudessem se instalar e desempenhar suas atribuições.

 
A par disso, a Administração deve ponderar as

consequências práticas de uma decisão dessa grandeza, haja
vista o princípio que norteia a necessidade de se manter a
continuidade do serviço, notadamente, em razão da
proximidade do processo eleitoral e do fechamento do
Cadastro de Eleitores, uma vez que, eventual alteração da
estrutura física da sede deste Tribunal, em pleno ano
eleitoral, poderá ocasionar sérios prejuízos à prestação de
serviços ao público e ao planejamento e organização das
Eleições Municipais de 2020.

 
Em relação à recomendação feita pela Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, no Parecer 2697 (0639898),
quanto à renovação do laudo de avaliação do imóvel, cabe
salientar que, após diligência realizada, a SEGEC
informou que o prazo de vigência do laudo atual é 08/11/2020
(Informação 491 - 0651578), conforme consta do registro do
imóvel no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso
Especial da União (0651577).

 
Nessa perspectiva, com vistas a elidir todo e

qualquer eventual prejuízo à continuidade dos serviços
prestados por esta Justiça Eleitoral, tem-se por imperiosa a
renovação do referido contrato de locação, não obstante as
várias obrigações inadimplidas pela proprietária do imóvel.

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica sugere que
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seja autorizada, de forma excepcional, a renovação do
contrato de aluguel do prédio que ora sedia esta Corte
(Contrato nº 04/2014), por mais 01 (um) ano, sem descuidar,
com isso, das providências que se fazem necessárias para
sanar as pendências existentes.

 
É o parecer. À consideração superior de Vossa

Excelência.
 
Respeitosamente,
 
Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da

Presidência
 

Documento assinado eletronicamente por DAVI ANTÔNIO GOUVÊA COSTA MOREIRA,
Assessor Jurídico, em 03/02/2020, às 16:40, 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
0650909 e o código CRC A40FE4AA.

0008937-31.2019.6.02.8000 0650909v43
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Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Patrimônio da União

Política/programa governamental:
Uso:

AL-0001/2020

Orgão/Entidade Requerente

Município:

Direta

30/01/2020

31/01/2021

DADOS DA SOLICITAÇÃO

MaceióEntidade/Orgão:

Consulta Prévia No:

57.051-090
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Tema:
Finalidade

31/01/2020

CEP:Federal

bad81c39-63de-4832-95d0-c8f885b366c4
Data de Emissão Declaração de Indisponibilidade:

Estado:

Caracteristica solicitadas do imóvel

Administração:
CNPJ:

AL

Resultado da Consulta Prévia:

Código de Verificação:

Validade da Declaração de Indisponibilidade:

Judiciário

Administração  Pública

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Endereço:

Sede/unidade administrativa

DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE

Poder:

Data da solicitação da Consulta Prévia:

BrasilPaís:

Tipo Imóvel: Prédio

Estado:

2459 até 2500Área do Terreno:

AL
Município: Maceió

4974 até 4974Área Construída:

Zona: Urbana
Localização: Município de Maceió/AL,
preferencialmente próximo ao Centro da Cidade.

Nº de servidores: 185

Justificativa / fundamentação
Descrição do uso proposto: Abrigar as instalações da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Justificativa: A Justiça Eleitoral não dispõe, no momento, de imóvel que garanta uma acomodação adequada para o atendimento
das necessidades relacionadas a espaço físico, dentro de um padrão aceitável pelas normas técnicas pertinentes.

Não existem imóveis no Patrimonio da União disponíveis com as caracteristicas
solicitadas

06.015.041/0001-38

Esfera:

Observações: Imóvel destinado a abrigar as instalações da sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https://sisrei.spu.planejamento.gov.br/

DeclaraÃ§Ã£o emitida com base na Portaria MP/SPU nÂº 318, de 18/12/2014.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, promovi a anexação da
Declaração de Indisponibilidade de Imóvel, doc. 0651186, nos
presentes autos, que ora devolvo à apreciação da Assessoria Jurídica
da Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/01/2020, às 19:13, 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
0651187 e o código CRC B82A3627.

0008937-31.2019.6.02.8000 0651187v3
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Consulta

Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
 
Identificação do Imóvel

Rip: 2785 00477.500-1 Certificado: Não

 
Endereço do Imóvel

Tipo de Logradouro: Avenida
Logradouro: ARISTEU DE ANDRADE

Número: 377
Complemento:

Bairro: FAROL Município: 2785 - MACEIO
CEP: 57051-090 UF: AL - Alagoas

 
Dados do Terreno

Conceituação: Não informado
Área Terreno (m²): 2.462,50 Natureza: Urbano

Valor m²(R$): 1.168,16 Valor do Terreno (R$): 2.876.593,35

 ATENÇÃO: Custo do metro quadrado fora dos padrões da SPU

Fração Ideal: 1,0000000
Memorial do Terreno:  

CONSTA DA ESCRITURA O SEGUINTE TEXTO: TERRENO 
MEDINDO 100 PALMOS DE FRENTE E DE FUNDOS E 300 
PALMOS DE FRENTE A FUNDOS, EM AMBOS OS LADOS. 
APÓS CONVERSÃO ENCONTRADOS 22,86 METROS DE FRENTE, 
POR 68,58 METROS DE COMPRIMENTO

 
Dados da Benfeitoria do Imóvel

Área Construída (m²): 4.974,61 Pavimentos: 12
Tipo de Estrutura: Grandes estruturas

Fator KP: Casas de padrão luxuoso ou edifícios com mais de 3 pavimentos
Denominação do Prédio: EDIFÍCIO ARNON DE MELLO
Memorial da Benfeitoria:  

 
Dados do Imóvel

Tipo do Imóvel: Edifício / Prédio
Fator Corretivo: 1,00 Data Avaliação: 10/11/2016

Data de Cadastro: 24/03/2017
Nível de Rigor: Estimativa de Valor (24 meses) Prazo Validade: 10/11/2018

Valor do Terreno (R$): 2.876.593,35
Valor Benfeitorias Utilizações (R$): 10.614.414,26

Valor do Imóvel (R$): 13.491.007,61
Tipo de Vocação: Serviço Público

Tombo/Arquivamento:

 
Registro Cartorial do Imóvel

Cartório/Ofício: 1º CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE MACEIÓ-ALAGOAS
Registro/Matrícula: 29119 Data Registro: 07/12/1982

Livro Cartório: 3 Folhas Cartório: 130

 
Dados Complementares do Imóvel

Forma de Aquisição: Compra
Proprietário Anterior: RUI DE MENEZES BRANDÃO

Fundamento da Incorporação:
Encargos da Aquisição:

Imóvel Sub Judice: Não
Processo Apenso:

Processo Principal: 465920/13
Latitude/Longitude:

Direito Adquirido: Propriedade
Situação da Incorporação: Incorporado

Data da Incorporação: 24/03/2017

 
Proprietário Oficial
Outros - ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO

 
Observação
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Não há dados a apresentar

 
 

 
Identificação da Utilização

RIP Utilização: 2785 00478.500-7 Certificada: Não
Código UG/Gestão: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nro. Processo:

 
Dados do Terreno da Utilização

Área Terreno Utilizada (m²): 2.462,50 Valor m² (R$): 1.168,16
Fração Ideal: 1,0000000 Valor do Terreno Utilizado(R$): 2.876.593,35

Memorial da Utilização:  
FUNCIONAMENTO DA SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL

 
Dados da Benfeitoria da Utilização

Área Construída (m²): 4.974,61 CUB: 1.296,62
Conservação: Bom

Tipo de Estrutura: Grandes estruturas
Idade Aparente: Entre 5 e 10 anos

Fator KP: Casas de padrão luxuoso ou edifícios com mais de 3 pavimentos
Valor da Benfeitoria (R$): 10.614.414,26

Padrão de Acabamento: Normal Uso: Público/residencial
Pavimentos: 12

Denominação do Prédio: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Memorial Benfeitoria:  

 
Dados da Avaliação

Tipo de Destinação: Edifício / Prédio
Descrição da Destinação: SEDE DO TRE/AL

Descrição da Vocação: Imóvel Comercial
Fator Corretivo: 1,00 Data Avaliação: 08/11/2018
Nível de Rigor: Estimativa de Valor (24 meses) Prazo Validade: 08/11/2020

Valor da Utilização (R$): 13.491.007,61

 
Dados do Regime: Locação de Terceiros

Data Início: 27/03/2014
Data Fim: 27/02/2016

Livro Registro GRPU:
Folhas Registro GRPU:

Nome do Locador: ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO
CPF / CNPJ: 12.199.147/0001-31

Valor do Aluguel: 125.000,00

 
Observação da Utilização
Não há dados a apresentar

 
 
Informações extraídas em 03/02/2020    14:43

 
Imprimir

Secretaria do Patrimônio da União
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 491 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À
AJ-PRES
 
Para ciência dos "dados de avaliação", constantes do relatório

SPIUnet 0651577 que nos informa vigência da avaliação até 08/11/2020.
Com respeito,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 03/02/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0651578 e o código CRC E49767D1.

0008937-31.2019.6.02.8000 0651578v2

Informação 491 (0651578)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 62



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Contrato nº 04/2014. Termo aditivo. Renovação. Locação.

 

Decisão nº 313 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Cuidam os presentes autos da possível renovação do

contrato de locação da atual sede deste Tribunal em razão do
vencimento do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 04/2014, com
previsão para o próximo dia 27.

 
Pautando-me pelas informações que constam dos autos

patrocinadas pela Seção de Gestão de Contratos (0608915) e pela
Secretaria de Administração (0614487), ressalto que, com esteio no
último laudo de avaliação emitido no mês de dezembro de 2018 e
ainda válido, permanece a previsão do custo mensal da locação no
valor de R$ 139.000,00 (centro e trinta e nove mil reais). Também a
despesa encontra-se albergada em orçamento. Contudo, resta
ratificar as pendências que envolvem a evolução contratual e que são
discriminadas a seguir:

 
a) Ausência da regularização da locadora junto
à Receita Federal do Brasil;
b) Inexistência de certidão ou outro ato
público que comprove a regularização da
edificação junto ao Cartório de Registro de
Imóveis;
c) Inexistência do “Habite-se” referente ao
imóvel; e
d) Existência de mandados de penhora
vigentes, exarados pela Seção Judiciária
Federal e por Varas do Trabalho desta capital,
abrangendo todo o valor da locação.

 

Ademais, consigna ainda a Secretaria de Administração
(0614487):

 
a) Que as omissões contratuais relacionadas
ensejaram a instrução de feito específico
(Processo SEI nº 0004252-78.2019.6.02.8000),
resultando na imposição “… sanção
administrativa de multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor mensal do
aluguel do Contrato TRE/AL Nº 4/2014 e seu
1º Termo Aditivo – R$ 139.000,00 (cento e
trinta e nove mil reais), o que representa o
valor de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e
cinquenta reais), por cada mês de atraso no
cumprimento das obrigações incumbidas à
empresa, a partir de maio/2019, o que
contabiliza até o final de agosto/2019 o
montante de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil,
oitocentos reais), com fundamento na letra c,
da Cláusula Onze, do Contrato TRE/AL Nº
04/2014 c/c o Primeiro Termo Aditivo e art. 86,
da 8.666/93 ...”; e
b) Que existe os signos da conveniência e da
oportunidade na renovação da locação
sobretudo por não ter sido “… encontrado em
Maceió/AL imóvel com características iguais
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ou semelhantes a este que ora sedia o Tribunal
para fins de locação (e instalação da sede do
Tribunal).
Desse modo, é patente que nessa quadra do
tempo seria necessário a locação de vários
imóveis (caso encontre) para instalação das
unidades de todo o Tribunal, sem olvidar da
contratação tantos outros serviços, desde a
locação de imóveis (se encontrássemos), mas
também a instalação de internet e a adaptação
de todos eles (imóveis) para o pleno
funcionamento, o que requereria a realização
de vários certames licitatórios e a celebração
de vários contratos.
Por outro lado, a adaptação do imóvel que ora
ocupamos representou um custo adicional de
R$ 2.959.195,13 (dois milhões, novecentos e
cinquenta e nove mil, cento e noventa e cinco
reais e treze centavos), conforme dados
anexos apresentados pela COFIN (v.
documentos: 0614561 e 0614563).
Dito isto, verifica-se que a desocupação do
imóvel locado pela Organização Arnon de
Mello a este Tribunal e, por conseguinte, a
desmobilização de todo o material empregado,
além do custo com a contratação da prestação
de serviços (de desmontagem /transporte
/montagem), exigiria emprego logístico
considerável, a se dar em momento próximo ao
término do exercício financeiro e quando o
Tribunal Regional Eleitoral se encontra na
iminência de deflagração de processos
administrativos, com vista à realização dos
atos /contratos preparatórios para as Eleições
Municipais de 2020, quando é mobilizada toda
a força de trabalho para essa finalidade,
objetivo precípuo da Justiça Eleitoral ...”
c) Por fim, solicitou da Diretoria-Geral “…
autorização para dar sequência à instrução
processual com vistas à renovação do aluguel,
não obstante as irregularidades contratuais
assinaladas, considerando estarmos às
vésperas de ano eleitoral, quando não se
recomenda mudança de sede, especialmente
na magnitude da estrutura deste Órgão, tendo
em vista as implicações de evento dessa
grandeza, especialmente quanto à
infraestrutura de TI “.

 

De posse dos autos, determinou o Ilustríssimo Senhor
Diretor-Geral a remesse desses à Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral que, em breves linhas, exarou o Parecer 2320 (0615938), a
seguir transcrito no essencial:

 
“Insta lembrar que nos autos do Proc. SEi
nº 0010620-40.2018.6.02.8000, que tratava da
proposição de renovação do contrato no ano
passado, esta AJ-DG, em face da mesma
questão, lançou o Parecer nº 1.999 (0474893),
em 11 de dezembro, e também o Parecer nº
391(0508347), opinando pela inviabilidade da
renovação  do aluguel do edifício que ora sedia
a Secretaria deste Regional,  tendo em vista as
recorrentes pendências e considerando os
aspectos jurídicos da matéria.
Quase um ano depois, permanecem as
pendências, conforme se extrai dos presentes
autos.
Sobressaem-se (sic), dentre essas, as  relativas
à falta de regularização junto aos Bombeiros,
que impossibilitam a obtenção da carta de
"habite-se".
Digno de registro que a saída do antigo
edifício-sede, com a mudança da sede para o
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atual prédio, ocorreu em face de problemas na
antiga edificação, que culminaram na
interdição do prédio pela Justiça Federal,
conforme amplamente sabido.
Desta feita, observa-se que persiste a ausência
de regularidade do prédio, mormente quanto
aos requisitos de segurança contra incêndio e
pãnico, com reflexos na incerteza quanto à
 habitabilidade da edificação - o que só pode
ser aferido e certificado pela entidade estatal
autorizada legalmente para tanto. Assim,  há
que se levar tais aspectos à deliberação da
Alta Administração, pelo que se sugere, neste
ponto, que se atualizem, junto ao corpo de
engenheiros da SAD, as informações técnicas
relativas ao andamento da necessária
regularização, inclusive em face da
perspectiva de sanação ou não das
pendências”.

 

Diante das ponderações da Assessoria Jurídica, seguiu o
feito, por despacho da Diretoria-Geral (0619101), para manifestação
da Seção de Manutenção e Reparos (0632503), abaixo transcrito em
sua íntegra:

 

“Esta setorial informa que o procedimento de
obtenção do HABITE-SE é obrigação da
LOCADORA, tendo sido estas informações
consolidadas em inúmeros processos
eletrônicos (0002489-42.2019.6.02.8000;
0004418-13.2019.6.02.8000; 0010620-
40.2018.6.02.8000 e 0007138-
55.2016.6.02.8000), todos de ciência da
Administração.
No tocante ao processo nº 0004418-
13.2019.6.02.8000 esta setorial procedeu a
instrução, com o Termo de Referência para a
contratação dos projetos de Incêndio e Pânico
e encontra-se em tramitação na Secretaria de
Administração”.

 

A seguir, há um par de novas manifestações da mesma
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral acerca do objeto dos autos,
que são transcritos a seguir no seu essencial:

a) Parecer 2615 (0634495) - “Assim, após toda
a vigência de cinco anos do Contrato nº
04/2014 e mais quase um ano de sua
prorrogação (efetivada por meio do  Primeiro
Termo Aditivo – 0516223), continuam as
pendências, sem aparente perspectiva de
resolução, apesar das cláusulas contratuais
que obrigam a locadora.
Sobressaem-se, dentre tais pendências, a falta
de regularização junto aos Bombeiros, que
impossibilita a obtenção da carta de "habite-
se",  o que, observados os aspectos  legais e
regulamentares,  desaconselha, sob o ponto de
vista jurídico, a continuidade da locação.
Digno de registro relembrar que a saída do
antigo edifício-sede, com a mudança da sede
para o atual prédio, ocorreu em face de
problemas na antiga edificação, que
culminaram na interdição do prédio pela
Justiça Federal, conforme amplamente sabido.
Dessa forma, sob o prisma da juridicidade, no
âmbito de suas atribuições, esta AJ-DG
respeitosamente reitera seu entendimento
acerca da inviabilidade da renovação
do Contrato nº 04/2014,  firmado com a
Organização Arnon de Mello, de aluguel do
edifício onde está instalada a sede do TRE-AL”.
b) Parecer 2697 (0639898), desta feita
solicitado pela Diretoria-Geral com base nas
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alterações promovidas na Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº
4.657/1942) - “… Assim, esta Assessoria
Jurídica, ao tempo em que reitera seu
entendimento acerca da inviabilidade jurídica
da renovação contratual pretendida (conforme
Parecer nº 2.697 - 0634495), traz à baila os
elementos de ponderação listados pelo Senhor
Secretário de Administração (0614487), para
fins de  decisão da Alta Administração,
inclusive, se for o caso, à luz dos preceitos
insertos na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (LINDB), especialmente
seu artigo 21.

 

Ao ensejo, caso se autorize o prosseguimento do feito,
impende trazer aos autos a declaração de indisponibilidade de imóvel
da União nesta Capital, na forma da regulamentação de regência,
bem como renovar o laudo de avaliação do imóvel”.

 
O Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral determinou o reforço

da instrução do feito mediante a sua remessa (0645234) à
Secretarias de Administração, de Tecnologia da Informação e
Judiciária. Exsurgem, dos apartes, os seguintes argumentos, em
breve síntese:

 

a) Secretaria de Administração (0645963) -
“Trata-se, na verdade, de se render ao
"Primado da Realidade" previsto no art. 22 da
Lei nº 13.655/2018. Nesse sentido, devem ser
ponderados, na decisão, os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor, consideradas as
circunstâncias práticas que houverem
imposto, limitado ou condiconado (sic) a ação
do agente.
Nesses parâmetros e com o devido respeito ao
entendimento do Sr. Assessor Jurídico, optar
pela não renovação do contrato, neste
momento (grifos no original), implicará a
busca de nova sede ou de imóveis que possam
acomodar as instalações do Tribunal em plena
fase de planejamento e preparação das
eleições, sem olvidar que a proximidade do fim
da vigência contratual demandará ações de
caráter emergencial e previsível continuidade
de ocupação do imóvel, dada a inviabilidade
material, s.m.j., de se promover uma mudança
de sede nas atuais circunstâncias.
Adicionalmente, devem ser mencionadas
nossas limitações operacionais (incluindo
pessoal) para condução de empreendimentos
dessa magnitude em tão pouco tempo.
Nesse contexto, é razoável e justificável,
ressalvado melhor entendimento, que o
Tribunal concentre seus esforços no processo
eleitoral e nas ações para retorno da sede ao
prédio da Praça Sinimbu, tendo em conta as
iniciativas de recuperação daquele imóvel já
em curso. Com esse horizonte, a renovação do
contrato de aluguel revela-se medida
transitória e necessária à continuidade, sem
transtornos, da prestação dos serviços a cargo
desta Justiça especializada”.
b) Secretaria de Tecnologia da Informação
(0646244) - “Especificamente em relação a
questões técnicas de TI, informo que a
descontinuidade do contrato de locação
exigirá, de início, que este Tribunal
providencie a transferência de toda a
infraestrutura do data center, com a instalação
de cabeamento estruturado em uma nova
sede predial.
Informo que tais providências demandam
tempo, contratação de prestadores de serviço,

Decisão 313 (0656868)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 66



recursos orçamentários e realização de testes
prévios”.
c) Secretaria Judiciária (0646438) - “Como é
do conhecimento desse augusto órgão diretivo,
marca o ano a previsão para a realização de
uma complexa eleição municipal, o que
demandará, indubitavelmente, esforços
conjuntos das diversas divisões deste Tribunal
para que uma vez mais sejam observados os
resultados que marcam este Regional. Pontue-
s e , verbi gratia, a intensa tramitação de
recursos referentes a registros de
candidaturas, representações, direito de
respostas e reclamações, os quais demandam
o pleno funcionamento de sistemas e serviços,
sobretudo porque limitados a prazos
estabelecidos no Calendário Eleitoral.

 

Consigno, por oportuno, que o Pleito em questão por ser
complexo, visto que dos 102 municípios nascem copiosas demandas e
são gerados tensos conflitos políticos, as dificuldades são bem
maiores, tudo em decorrência lógica de disputas acirradas em todas
as retromencionadas comunas do nosso Estado. Outrossim, o
processo de regularização de partidos políticos também pleiteia a
concentração de esforços desta Unidade, reclamando a integração
(inclusive física) entre todas as Seções e Unidades.

 
Toca salientar, de mais a mais , que não nos cabe

descuidar, mormente nesse período, da corrente rotina dos trabalhos
ligados ao Pleno, sobretudo do gerenciamento da sucessiva gama de
Sessões Ordinárias para apreciação da matéria relacionada na pauta
corrente e dos inúmeros recursos interpostos”.

 
Vieram os autos, então, conclusos com sugestão do

Ilustríssimo Senhor Diretor-Geral (0647408) para que se desse a
oitiva da Assessoria Jurídica desta Presidência, cuja manifestação
consta dos autos através do Parecer 150 (0650909).

 
O tema, delicado, passa a ser objeto da necessária análise

sobretudo pela relevância que a situação de segurança do imóvel que
sedia este Tribunal assumiu nos últimos 6 (seis) anos.

 
De fato, como evidenciou a Assessoria Jurídica da

Diretoria-Geral, o histórico que enseja a contratação da locação do
atual imóvel decorre de problemas estruturais observados na sede
histórica, situada na Praça Visconde de Sinimbu, na região central
desta capital. Contudo, cabe também consignar que a presente
locação decorreu de ordem judicial exarada pela Seção Judiciária
local.

 
Convém também ressaltar que o caráter emergencial da

locação considerou a insuperável hipótese de conceber, como
condições contratuais a serem observadas durante a execução do
contrato, as pendências que foram acima discriminadas e que
persistem quanto às condições materiais e jurídicas do prédio e
quanto à situação jurídica da locadora, temas que vencem o período
de vigência do contrato e do termo aditivo e que ora se põem à
análise.

 
Saliente-se que o Primeiro Termo Aditivo foi celebrado

quando da investidura deste signatário na Presidência deste
Colegiado e seguiu os mesmos parâmetros de urgência ora
observados, e que são agravados pelas circunstâncias próprias do
exercício vigente, com previsão de realização de pleito eleitoral com
circunscrição municipal no próximo mês de outubro.

 
Ora, foram adotadas todas as providências possíveis

diante do panorama típico da situação contratual. Em razão das
transgressões contratuais em que incide a locadora, incide
mensalmente sanção administrativa de 5% (cinco inteiros por cento)
sobre o valor da locação. A Seção de Manutenção e Reparos salienta
que move esforços no sentido de promover as condições mínimas de
segurança aos que usam diariamente o imóvel, conquanto sejam
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evidentes os custos e as particularidades práticas e legais que são
inerentes a intervenções dessa envergadura.

 
Levando a análise ao patamar dos aspectos fáticos,

predominam os argumentos que evidenciam ser contraproducente,
antieconômico e absolutamente inviável mover esforços no sentido
de alterar a sede deste Regional neste momento posto que a sede
histórica segue em obras, não estando passível de ocupação num
curto espaço de tempo. Em simultâneo, não existe outro imóvel com
condições de reunir todas as divisões deste Tribunal de forma
satisfatória, isso sem contar nos altos custos decorrentes de uma
iniciativa desse porte. Nesse sentido o parecer da Assessoria Jurídica
desta Presidência:

 

“… Contudo, nesta oportunidade, cumpre
ressaltar que estamos a tratar de um prédio
que reúne todos os requisitos necessários ao
funcionamento desta Corte. Tanto assim que,
alguns anos atrás, quando foi necessário
buscar um edifício que pudesse albergar este
Tribunal, somente se localizou o imóvel
referido, dentre os vários existentes nesta
capital, que atendesse às condições
indispensáveis para abrigar as diversas
unidades administrativas que integram a
estrutura orgânica deste Tribunal Regional.
Situação, aliás, que se mantém inalterada,
diante da declaração da Secretaria de
Patrimônio da União, acostada a estes autos
(evento sei 0651186), de que não existem
imóveis, no patrimônio da União, localizados
nesta Capital, que atendam a instalação da
sede deste Tribunal Eleitoral.

 

 

Vale recordar também que a antiga sede administrativa
deste TRE, localizada nas proximidades da Praça Visconde de
Sinimbu, ainda não se encontra em condições de receber qualquer
setor administrativo desta Corte, visto que ainda se encontram
pendentes diversas ações da reforma da estrutura física do prédio,
atualmente em execução.

 
Ademais, como bem salientou o Secretário de

Administração, com bastante propriedade, é necessário recordar o
considerável investimento já realizado em infraestrutura para que as
inúmeras Unidades Administrativas de atuação que compõem a
Secretaria deste Tribunal Eleitoral pudessem se instalar e
desempenhar suas atribuições ...”.

 
Outrossim, e sob o prisma jurídico, convém salientar que

o gestor está sempre jungido à observância da legalidade e da
moralidade, por induvidoso, mas também deve se nortear por
primados outros de mesma envergadura que são a razoabilidade, a
proporcionalidade, a segurança jurídica, o interesse público e a
eficiência descritos no artigo 2º da Lei nº 9.784/99. Na mesma
esteira, há que adequar sempre os meios e os fins, tudo para que haja
o melhor resultado na ação administrativa.

 
Sem maior divagar, não cabe, neste momento, ensejar

tomadas de posição que convirjam para o atropelo ou para a
impossibilidade de funcionamento do Tribunal. Aceitar o torvelinho
administrativo seria compactuar com a incerteza do processo
eleitoral, missão maior desta Especializada com previsão de
realização de pleito eleitoral ainda durante o curso deste exercício.
Ademais, cabe ressaltar que incidir em arrosto a esses primados
desafiaria condições fáticas declinadas pelas Secretarias desta Casa,
incidindo no potencial risco ao funcionamento de suas unidades
estruturais e, principalmente, das unidades cartorárias, tudo por
força de uma possível mudança que envolverá estruturas nevrálgicas
administrativas, destacando a divisão de processamento de dados
num pleito que deverá ser realizado pela primeira vez todo por meio
do processamento digital.
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Tudo posto, e pelas razões acima expostas, conclui-se
pela impossibilidade de conceber saída outra que não seja a
renovação contratual, por mais 1 (um) ano, conforme orienta a
Assessoria Jurídica desta Presidência, mantendo a imposição da
penalidade contratual e determinando a atuação das unidades de
atribuição para que permaneçam observando as regras contratuais e
exigindo da locadora as ações de sua responsabilidade legal e
contratual.

 
Sigam, com isso, os autos à Secretaria de Administração

para que providencie, com brevidade, as formalidades inerentes à
renovação contratual por meio da edição consensual de novo termo
aditivo.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/02/2020, às 09:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0656868 e o código CRC 91142DE2.

0008937-31.2019.6.02.8000 0656868v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 383 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 17 de fevereiro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
LUÍS PEREIRA DUARTE DE AMORIM
Diretor Executivo da Organização Arnon de Mello
Av. Aristeu de Andrade, nº 355, Farol,
Maceió/AL.

Assunto: Contrato TRE/AL Nº 04/2014. Renovação Contratual. Período de 12 (doze)
meses. Interesse da Locadora. Consulta. Pronunciamento.

 
Senhor Diretor,
 
Participo a Vossa Senhoria que a e. Presidência do

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Órgão do Poder Judiciário da
União, inscrito no CNPJ sob o nº 06.015.041/0001-38, em face do
Contrato de Locação do imóvel de propriedade dessa empresa que
mantém com este Órgão (Contrato TRE/AL Nº 04/2014 e seu
Primeiro Termo Aditivo), vem manifestar interesse em renovar o
referido contrato, pelo período de 12 (doze) meses, nas
mesmas condições atuais, inclusive o preço mensal do
aluguel - R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais),
conforme Decisão 313, inserta nos autos SEI 0008937-
31.2019.6.02.8000.

Registro que o valor do aluguel foi acordado por meio de
negociações feitas por este Órgão e essa empresa, em face do Laudo
de Avalição do Imóvel emitido pela empresa Cotrim e Amaral
Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais, cujo prazo de validade
encontra-se vigente, conforme cópia anexa (0468328).

Renovo que as tratativas relativas à regularidade do
imóvel deverão continuar a cargo da locadora junto aos órgãos de
fiscalização e controle, por exemplo, Corpo de Bombeiros de Alagoas
e Prefeitura Municipal de Maceió (neste último caso, quanto à
expedição do "Habite-se"), sem prejuízo das anotações no Cartório de
Registro de Imóveis competente desta Capital, correndo por conta da
empresa locadora o pagamento de taxas e emolumentos, na forma da

Ofício 383 (0657566)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 70



legislação aplicada à espécie.
Quanto à regularidade fiscal, deverá a locadora promover

medidas que visem à regularização, a exemplo do pagamento de
tributos decorrentes da condição de proprietária do imóvel, bem
como a adoção de outras medidas que entender convenientes,
exigidas em face da relação contratual, como, a título de exemplo, a
contratada (locadora) manter as condições habilitatórias durante
todo o contrato, por força de aplicação susidiária da Lei Nº 8.666/93.

No aguardo de um pronunciamento breve por parte dessa
empresa, tendo em vista a proximidade de encerramento do contrato
no próximo dia 27 de fevereiro do ano em curso, coloco-me à
disposição.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/02/2020, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657566 e o código CRC 0891A8FB.

0008937-31.2019.6.02.8000 0657566v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.
À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Considerando a determinação do Exmo. Sr.

Desembargador-Presidente cosntante da Decisão 313
(0656868), em especial, o último parágrafo (daquela decisão)
e, ainda, tendo em vista a proximidade do término do ajuste
no próximo dia 27/02/2020 (primeiro dia útil neste Tribunal
após o carnaval - v. Portaria Presidência nº 15/2020 -
evento 0648773), faço remessa dos autos a essa
Coordenadoria para, por meio das unidades competentes,
proceder a juntada das CND's, inclusive trabalhista, CNJ e
TCU (exceto aquelas que necessite de declaração/assinatura
expressa da futura contratada), bem como lavratura da minuta
do termo aditivo contratual, encaminhando-a à AJ/DG para
análise jurídica.

Ressalte-se que as medidas ora solicitadas são de
ordem interna e visam tão-somente a realizar etapas
preparatórias instrumentais, cuja deliberação pela autoridade
competente será levada a termo tão logo seja juntada proposta
de locação da empresa ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO e
aceita formal e materialmente pela Administração deste
Tribunal, solicitada hoje por meio do Ofício Nº 383/2020
GSAD (0657566).

Em paralelo, à COFIN, para necessária reserva de
crédito.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/02/2020, às 18:38, 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
0657864 e o código CRC FF2E921C.

0008937-31.2019.6.02.8000 0657864v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.
 
 
À SEIC/SLC
 
Senhoras Chefes,
 
Diante do Despacho GSAD 0657864, encaminho os

presentes autos para que sejam tomadas as providências
necessárias, no âmbito das respectivas competências, com a
urgência que o caso requer.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/02/2020, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657965 e o código CRC 6B42849A.

0008937-31.2019.6.02.8000 0657965v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0657864).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/02/2020, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657969 e o código CRC 6CE1E017.

0008937-31.2019.6.02.8000 0657969v1
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Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte
12.199.147/0001-31 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Certidão Internet http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInt...

1 of 1 18/02/2020 14:33
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.199.147/0001-31
Certidão nº: 4852243/2020
Expedição: 18/02/2020, às 14:41:54
Validade: 15/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL LTDA
                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
12.199.147/0001-31, CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas
no(s) processo(s) abaixo:
0000015-43.2019.5.19.0003 - TRT 19ª Região 

Total de processos: 1.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de
registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a
certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de
inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão Certidões. Org. Arnon Mello Ltda. (0658345)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 79



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.199.147/0001-31

Razão
Social:

ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA ARISTEU DE ANDRADE 355 / FAROL / MACEIO / AL / 57050-000

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

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

Validade:18/02/2020 a 18/03/2020

Certificação Número: 2020021803363023162733

Informação obtida em 18/02/2020 14:49:23

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

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 18/02/2020 14:49
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO DE  TRIBUTOS MERCANTIS

CERTIDÃO 99381 / 2019
Inscrição: 900323515 Identificação: 292221

Contribuinte
ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM
EMPRESARIAL

C.N.P.J./C.P.F.
12199147000131

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
AVENIDA - ARISTEU DE ANDRADE, Nº: 00355,
57051-090,
Quadra: , Lote:, Loteamento:

Bairro:  FAROL                          Cidade: MACEIO

Data Expedição 
10/12/2019

Validade 
09/03/2020

Nº Protocolo 
0

Data Protocolo 
10/12/2019

N.º De Autenticidade: 50C.7EC.F56.091

.
   Certificamos, com  fundamento  nas  informações  constantes  em  nossos
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o  direito
   de a Fazenda Municipal de  inscrever e cobrar outras dívidas que  venham
   a ser apuradas,  com  referência  ao  presente  instrumento, que  EXISTE
   débito registrado em relação ao Contribuinte/imóvel acima identificado.

 ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************

Certidão emitida as 13:20:07 do dia 10/12/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.

Observação:

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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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: 18/02/2020 14:43:39 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL 
LTDA 
CNPJ: 12.199.147/0001-31 
 
 
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. 
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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


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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01912638428Usuário:

18/02/2020 14:45:Data e hora da consulta:

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

ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARI Inadimplente12199147
Total de Registros

0
2

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

2

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

DEPTO. RECEITA FEDERAL00394460 22/11/2018 01:50:00

MF-PROC.GERAL FAZENDA NACIONAL00394460 06/05/2016 17:46:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
À SLC
Senhora Chefe,
 
Em atenção ao despacho COMAP 0657965, juntamos as certidões da empresa
Organização Arnon de Mello Assessoria e Adm Empresarial Ltda 0658345.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 18/02/2020, 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
0658348 e o código CRC C06BE8B1.

0008937-31.2019.6.02.8000 0658348v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014 
Processo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 

Minuta 
 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 

04/2014, celebrado entre a União, por 

intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 

Organização Arnon de Mello.  

 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, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 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 ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO, CNPJ nº 12.199.147/0001-31, 
estabelecida na Av. Aristeu de Andrade, nº 355, Bairro do Farol, Maceió/AL, 
neste ato representada por seu Diretor Executivo Luís Pereira Duarte de Amorim, 
titular da Cédula de Identidade nº 2003001094186-SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
332.104.974-00, residente e domiciliado nesta cidade, e-mail: 
joaoh3326@gmail.com, Telefone: (82) 99623-6551, resolvem ajustar o presente 
TERMO ADITIVO nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 04/2014, locação do imóvel (prédio comercial), denominado 
“Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”, situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 
377, Farol, Maceió-Al, composto de 15 (QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um) 
pavimento térreo, 13 pavimentos administrativos e 01 pavimento ático, num 
total de 4.274 metros quadrados de área edificada, e mais um terreno vizinho 
que servirá de estacionamento, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O LOCATÁRIO poderá rescindir o contrato, com a devida 

motivação, antes de seu termo final, desde que notifique a LOCADORA, por 

escrito, com antecedência mínima  de 90 (noventa) dias. A resolução do 

contrato, com base neste parágrafo, não originará obrigação ao CONTRATANTE 

de indenizar a CONTRATADA por antecipação do termo final do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR. 
 
 O valor mensal do aluguel permanecerá em R$ 139.000,00 (cento e 
trinta e nove mil reais). 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Considerando o período da prorrogação contratual de 12  
meses, o valor total deste aditivo é de R$ 1.668.000,00 (um milhão e  
seiscentos e sessenta e oito  mil reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho: Gestão do Processo Eleitoral; 
PTRES nº 167674, Natureza da Despesa nº 339039  (Outros Serviços de 
Terceiros  - Pessoa Jurídica).  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL. 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do 
contrato original. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO LOCADORA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente (evento SEI nº 
XXXX), e à manifestação de vontade da Locadora (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO. 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES. 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando 
o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos 
legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo Locatário: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 
Locadora: 

 
Senhor Luís Pereira Duarte de Amorim 

Diretor Executivo da Organização Arnon de Mello 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
À AJ-DG,
para análise da minuta de aditivo, conforme

solicitado pela SAD.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/02/2020, às 16:43, 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
0658521 e o código CRC B78F0335.

0008937-31.2019.6.02.8000 0658521v1
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 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

 18/02/20  17:21                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 

 DATA EMISSAO    : 18Fev20                            NUMERO  : 2020PE000038   

 DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     

 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

 FAVORECIDO      :                                                             

 TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                               

                                                                               

 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

 UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA ATUAL S

 EDE DESTE TRIBUNAL. (CTR 04/2014). FONTE 127.                                 

 PROC. 0008937-31.2019.6.02.8000.                                              

                                                                               

 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

 401081  1 167674  0127000000 339039 070277 IEF LOCIMO             1.257.566,82

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   18Fev20   17:15

 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

 18/02/20  17:24                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 

 DATA EMISSAO    : 18Fev20                            NUMERO  : 2020PE000039   

 DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     

 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

 FAVORECIDO      :                                                             

 TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                               

                                                                               

 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

 UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA ATUAL S

 EDE DESTE TRIBUNAL. (CTR 04/2014). FONTE 100.                                 

 PROC. 0008937-31.2019.6.02.8000.                                              

                                                                               

 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

 401081  1 167674  0100000000 339039 070277 IEF LOCIMO               146.333,18

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   18Fev20   17:23

 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 38/2020 (0658594) e PE 39/2020 (0658598).

Observação:

Valor mensal contratual: R$ 139.000,00. Valor total calculado com
efeitos financeiros a partir de 28/2.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 18/02/2020, às 17:37, 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
0658602 e o código CRC 6BE7899A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE TERMO ADITIVO - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014

 

Parecer nº 279 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Vêm os autos em epígrafe à apreciação desta
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único
do art. 38, da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da minuta
(0658520) do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 04/2014,
firmado com a ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO, CNPJ nº
12.199.147/0001-31, cujo objeto é a prorrogação da vigência
do contrato original,  de locação do imóvel (prédio comercial),
denominado “Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al,
composto de 15 (QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um)
pavimento térreo, 13 pavimentos administrativos e 01
pavimento ático, num total de 4.974,61 metros quadrados de
área edificada, e mais um terreno vizinho que serve de
estacionamento, pelo período de 12 (doze) meses.

Sabendo-se que o contrato original foi lavrado em
dia 27/02/2012, com vigência de 60 (sessenta) meses, a partir
da assinatura,  conforme se observa de sua Cláusula Quinta
(0468887), podendo ser prorrogado, nos termos do inciso I, §
3º, do artigo 62 da Lei nº 8.666/93, temos que:

a) o 1º termo aditivo (0509560) prorrogou
o contrato por mais 12 (doze) meses;
b) o 2º termo aditivo (0569034) incluiu
autorização do locador para que o
locatário pudesse sublocar o espaço de
22m² no 13º andar destinado à instalação
de uma lanchonete.

 
Antes de iniciar a análise da mencionada minuta,

vale ressaltar que esta Assessoria Jurídica, na pessoa de seu
titular,  já se manifestou quanto às questões de fundo que
envolvem a pretendida prorrogação, quando da elaboração
dos Pareceres nº 1999 (0474893), nº 2320 (0615938), nº 2615
(0634495) e nº 2697 (0639898), concluindo pela inviabilidade
da renovação do aluguel do edifício que ora sedia a Secretaria
deste Regional, por todos os fatos e argumentos ali expostos,
tornando-se dispensável repeti-los. 

 
Todavia, a Assessoria Jurídica da Presidência

entendeu de forma diferente (0650909), sopesando a ideal e
rara adequação deste imóvel aos interesses e objetivos desta
Justiça Especializada, além do valor significativo já investido
em infraestrutura a fim de que as diversas Unidades
Administrativas de atuação que integram a estrutura orgânica
da Secretaria deste Tribunal Regional Eleitoral pudessem se
instalar e desempenhar suas atribuições.

Foi com esse pensamento, que o Assessor Jurídico
da Presidência concluiu seu parecer no seguinte sentido:

"Nessa perspectiva, com vistas a elidir
todo e qualquer eventual prejuízo à
continuidade dos serviços prestados por
esta Justiça Eleitoral, tem-se por
imperiosa a renovação do referido

Parecer 279 (0658623)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 94



imperiosa a renovação do referido
contrato de locação, não obstante as
várias obrigações inadimplidas pela
proprietária do imóvel.
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica
sugere que seja autorizada, de forma
excepcional, a renovação do contrato de
aluguel do prédio que ora sedia esta
Corte (Contrato nº 04/2014), por mais 01
(um) ano, sem descuidar, com isso, das
providências que se fazem necessárias
para sanar as pendências existentes."
 

Sua Excelência, o Presidente,  (0656868) acolheu o 
Parecer 150 (0650909), emitido pela Assessoria Jurídica desta
Presidência, concluindo:

"Outrossim, e sob o prisma jurídico,
convém salientar que o gestor está
sempre jungido à observância da
legalidade e da moralidade, por
induvidoso, mas também deve se nortear
por primados outros de mesma
envergadura que são a razoabilidade, a
proporcionalidade, a segurança jurídica,
o interesse público e a eficiência
descritos no artigo 2º da Lei nº 9.784/99.
Na mesma esteira, há que adequar sempre
os meios e os fins, tudo para que haja o
melhor resultado na ação administrativa.
 
Sem maior divagar, não cabe, neste
momento, ensejar tomadas de posição que
convirjam para o atropelo ou para a
impossibilidade de funcionamento do
Tribunal. Aceitar o torvelinho
administrativo seria compactuar com a
incerteza do processo eleitoral, missão
maior desta Especializada com previsão
de realização de pleito eleitoral ainda
durante o curso deste exercício. Ademais,
cabe ressaltar que incidir em arrosto a
esses primados desafiaria condições
fáticas declinadas pelas Secretarias desta
Casa, incidindo no potencial risco ao
funcionamento de suas unidades
estruturais e, principalmente, das
unidades cartorárias, tudo por força de
uma possível mudança que envolverá
estruturas nevrálgicas administrativas,
destacando a divisão de processamento de
dados num pleito que deverá ser realizado
pela primeira vez todo por meio do
processamento digital.
 
Tudo posto, e pelas razões acima
expostas, conclui-se pela impossibilidade
de conceber saída outra que não seja a
renovação contratual, por mais 1 (um)
ano, conforme orienta a Assessoria
Jurídica desta Presidência, mantendo a
imposição da penalidade contratual e
determinando a atuação das unidades de
atribuição para que permaneçam
observando as regras contratuais e
exigindo da locadora as ações de sua
responsabilidade legal e contratual.

 

Sigam, com isso, os autos à Secretaria de
Administração para que providencie, com
brevidade, as formalidades inerentes à
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renovação contratual por meio da edição
consensual de novo termo aditivo.""

 
Uma vez autorizado o prosseguimento do feito

(0656868), passemos à análise dos documentos constantes
dos autos:

 
a ) Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União - dados insuficientes para
emissão de Certidão (0658345);
b) Certidão positiva TST (0658345);
c) FGTS (0658345);
d) Fazenda Municipal (0508143);
e) Consulta consolidada TCU (0658345); 
f) CADIN (0658345);
g) declaração de indisponibilidade de
imóvel da União nesta Capital, na forma
da regulamentação de regência
(0651186);
h) Laudo de Avaliação do Imóvel emitido
pela empresa Cotrim e Amaral Engenharia
de Avaliações e Perícias Judiciais, cujo
prazo de validade encontra-se vigente,
conforme cópia anexa (0468328);
i) Registro do Imóvel no
SPIUnet 0651577.
 

Por meio do Despacho GSAD (0657864), o Senhor
Secretário de Administração justifica que:

"(...) faço remessa dos autos a essa
Coordenadoria para, por meio das
unidades competentes, proceder a juntada
das CND's, inclusive trabalhista, CNJ e
TCU (exceto aquelas que necessite de
declaração/assinatura expressa da futura
contratada), bem como lavratura da
minuta do termo aditivo contratual,
encaminhando-a à AJ/DG para análise
jurídica.
Ressalte-se que as medidas ora solicitadas
são de ordem interna e visam tão-somente
a realizar etapas preparatórias
instrumentais, cuja deliberação pela
autoridade competente será levada a
termo tão logo seja juntada proposta
de locação da empresa
ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO e
aceita formal e materialmente pela
Administração deste Tribunal,
solicitada hoje por meio do Ofício Nº
383/2020 GSAD (0657566)."
 

Constam dos autos ainda os pré-empenhos
(0658594 e  0658598), nos valores de R$ 1.257.566,82 (um
milhão, duzentos e cinquenta e sete mil quinhentos e sessenta
e seis reais e oitenta e dois centavos) e R$ 146.333,18 (cento
e quarenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e dezoito
centavos), respectivamente. 

Ausente, porém, a lista de verificação, de que
trata a Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
ANEXO XV, LISTA DE VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO NOS
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Eis, em apertada síntese, o resumo dos fatos.

Passemos à análise da minuta do aditivo, propriamente dita.  
 

2. DA POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
Quanto ao termo da prorrogação, de relevo

destacar sua procedência, em face de diversas Decisões do
Tribunal de Contas da União e da Orientação Normativa nº 6,
de 01/04/09, da Advocacia-Geral de União, vazada nos
seguintes termos:

“A vigência do contrato de locação de
imóveis, no qual a Administração é
locatária, rege-se pelo art. 51 da Lei nº
8.245, de 1991, não estando sujeita ao
limite máximo estipulado pelo inc. II do
art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.”

Com essa consideração, em havendo interesse da
Administração, plenamente possível a pretensão de prorrogar
o prazo de vigência do contrato em tela, desde que mantidas,
evidentemente, as condições autorizadoras da contratação
direta por dispensa de licitação, nos moldes preconizados no
inciso X, do art. 24, da Lei nº 8.666/93. 

 
3. DOS REQUISITOS PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

Em vista dos comandos normativos atinentes ao
tema em questão, têm-se como requisitos para a prorrogação
da vigência contratual a vontade formalmente justificada da
Administração, a aquiescência do contratado, a
autorização da autoridade competente para a celebração do
ajuste e a elementar condição da existência de créditos
orçamentários bastantes, respeitando-se todas as cláusulas
pactuadas no contrato principal, vez que se tem em mira a
extensão, no tempo, dos efeitos da avença originária.

Quanto ao primeiro ponto, alude-se à instrução
levada a efeito pela SAPEV (0657855). Já a aquiescência da
locadora resta ausente dos autos. 

No que concerne à reserva de crédito, constam os
pré-empenhos (0658594 e  0658598),

No mesmo caminho, consta informação oriunda da
Gerência Regional do Patrimônio da União em Alagoas,
acerca da inexistência de imóvel de propriedade da União
naquele município, que possa atender à necessidade da
Administração, conforme disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto
nº 30, de 07/02/91  (0651186) 

 
3.1 DA VANTAJOSIDADE DA PRORROGAÇÃO
 
 Conforme se vê do Ofício 383, encaminhado à

Locadora (0657566), o valor do aluguel foi acordado por meio
de negociações feitas por este Órgão e a locadora, em face do
Laudo de Avaliação do Imóvel emitido pela empresa Cotrim e
Amaral Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais, cujo
prazo de validade encontra-se vigente, conforme cópia anexa
(0468328).

Consoante a cláusula segunda da referida minuta,
o valor mensal do aluguel permanecerá em R$
139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais).

 
4. DA MINUTA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO  

Com relação ao conteúdo da minuta do terceiro
termo aditivo (0658520), vê-se que guarda consonância com
as regras dispostas no art. 55 da Lei de Licitações, pois
discrimina as partes contratantes (preâmbulo), o objeto -
prorrogação da vigência (cláusula primeira), com a ressalva
do parágrafo primeiro no sentido da possibilidade de se
rescindir o contrato, com a devida motivação, antes de seu
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termo final, desde que notifique a LOCADORA, por escrito,
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias; o valor
decorrente da presente prorrogação contratual  (cláusula
segunda); a dotação orçamentária que garantirá os
pagamentos (cláusula terceira), o fundamento jurídico do
aditamento (cláusula quarta), a vinculação do termo aditivo ao
ato de autorização da Presidência e ao aceite da contratada
(cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta) e, por fim, as
incorporações do termo aditivo ao contrato principal (cláusula
sétima).

 
5. CONCLUSÃO 

Reiteramos a posição desta Assessoria Jurídica
quanto às questões de fundo que envolvem a pretendida
prorrogação, já expostas nos Pareceres nº 1999 (0474893), nº
2320 (0615938), nº 2615 (0634495) e nº 2697 (0639898), no
sentido da inviabilidade da renovação do aluguel do edifício
que ora sedia a Secretaria deste Regional, por todos os fatos e
argumentos ali expostos, tornando-se dispensável repeti-los.

No que se refere ao valor contratual, uma vez que
não consta dos autos o aceite da Locadora, não há como saber
se o valor atualmente praticado será mantido, diferente do
que afirma a cláusula segunda da minuta analisada
(06585200), razão pela qual sua aprovação só poderá ser feita
após a juntada da manifestação de vontade da Locadora. 

Ademais, não constam dos autos os seguintes
documentos, ou apresentam pendências: 

a) aceite de prorrogação do locador
b)  Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União - pois o documento SEI
(0658345) informa que os dados foram
insuficientes para emissão de Certidão ;
c) Certidão negativa TST (o
doc 0658345 é uma certidão positiva);
d) lista de verificação, de que trata a
Portaria nº 226/2018
TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, ANEXO
XV, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
 ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.

Por fim, convém encaminhar os autos à análise da
ACAGE, em razão do valor da contratação, em face da
exiguidade do tempo. 

À  consideração superior.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 19/02/2020, às 14:01, 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
0658623 e o código CRC 4DF6298C.

0008937-31.2019.6.02.8000 0658623v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
À SEGEC.
Senhora Chefe,
Encaminho-lhe os presentes com a urgência que o

caso requer, para solicitar que essa unidade proceda a
juntada da lista de verificação, observada a Decisão 313 do
Exmo. Sr. Desembargador-Presidente, máxime, o último
parágrafo dela (0656868).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2020, às 14:14, 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
0658953 e o código CRC 58C2B39C.

0008937-31.2019.6.02.8000 0658953v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

À

SAD

 

 

Nos termos da Portaria Presidêncianº 226/2018, 0391129, consoante previsão do art.
1º, inciso XV, anexamos ao procedimento Lista de Verificação referente à prorrogação
do Contrato nº 04/2014, celebrado entre este Regional e a ORGANIZAÇÃO ARNON DE
MELLO.

 

 

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Locador: ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO

Procedimento Administrativo: 0008937-
31.2019.6.02.8000

 

Contrato:
04/2014

 

Objeto: Locação do imóvel onde funciona o Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? SimNãoEvento/Obs.
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1 Documentação referente ao procedimento licitatório realizado?  x não se aplica

2 Contrato original assinado pelas partes? x  0468887

3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? x  

 

0468887, FLS
10-12

0516223

 

4 Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? x  

 

Nos autos
principais 

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

x   

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a Administração contratante?

  CNPJ não
cadastrado

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a despesa,
conforme o caso. x  SGO

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
Além da documentação geral, acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária à formalização da
prorrogação contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1 Manifestação da contratada demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do contrato? x  0546582

 

2

Manifestação fundamentada da gestão acerca de: a) histórico de
execução do contrato; b) necessidade da prorrogação; e c)
eventual manutenção das condições vantajosas do ajuste?

x  

0608915

0614487

 

 

3

Manifestação fundamentada da gestão acerca da manutenção,
pela contratada, ao longo da execução do ajuste, das condições
de habilitação que foram exigidas na licitação?

x  
0608915

0614487
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4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal x  
0608910

 

4.2CADIN X  
0608900

 

4.3Fazenda Pública Municipal x  
0659107

 

4.4CEIS X  
0608868

 

4.5CNJ X  
0608868

 

4.6Justiça do Trabalho x  0608829

5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não
renováveis?   Não se aplica

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?   Não se aplica

 

Maceió, 19/02/2020.

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 19/02/2020, às 15:54, 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
0659051 e o código CRC C9FD6C40.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659051v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
Considerando o pronunciamento da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 279
(0658623), determino o encaminhamento dos autos à
Secretaria de Administração para as providências de sua
competência com vistas ao saneamento processual, e,
concomitantemente, em razão da exiguidade temporal, à
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão para análise e
pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 27/02/2020, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659058 e o código CRC 788BAAA4.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659058v1
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO DE  TRIBUTOS MERCANTIS
CERTIDÃO 99381 / 2019

Inscrição: 900323515 Identificação: 292221
Contribuinte
ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM
EMPRESARIAL

C.N.P.J./C.P.F.
12199147000131                     

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
AVENIDA - ARISTEU DE ANDRADE, Nº: 00355, 
57051-090, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  FAROL                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
10/12/2019

Validade 
09/03/2020

Nº Protocolo 
0

Data Protocolo 
10/12/2019

N.º De Autenticidade: 50C.7EC.F56.091

 
.
   Certificamos, com  fundamento  nas  informações  constantes  em  nossos
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o  direito
   de a Fazenda Municipal de  inscrever e cobrar outras dívidas que  venham
   a ser apuradas,  com  referência  ao  presente  instrumento, que  EXISTE
   débito registrado em relação ao Contribuinte/imóvel acima identificado. 
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 13:20:07 do dia 10/12/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

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

 

TERMO

Nesta data, faço juntada da manifestação da empresa
ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO - OAM (0659445), em face do
Ofício 383/2020 - TRE-AL/PRE/DG/GSAD.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 19/02/2020, às 19:06, 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
0659442 e o código CRC 5CAF218E.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659442v2

Termo GSAD 0659442         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 105



Anexo RESPOSTA OFÍCIO Nº 383_2020. ARNON DE MELLO. (0659445)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 106



Anexo RESPOSTA OFÍCIO Nº 383_2020. ARNON DE MELLO. (0659445)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 107



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
À COFIN.
Senhor Coordendor,
Em face da urgência que o caso requer, e

considerando a manifestação da empresa OAM -
ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO (0659445), em resposta
ao Oficío Nº 383/2020 GSAD (0657566), faço remessa dos
autos a Vossa Senhoria para, por meio da unidade
competente, certificar o índice apontado pela empresa
locadora, bem como o cálculo efetivamente por ela (empresa
locadora) informado.

Por fim, paralelamente, vão os autos à SLC para
proceder o ajuste da minuta; após, evoluí-los à apreciação da
Direção-geral.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2020, às 19:14, 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
0659448 e o código CRC BE24A414.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659448v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
À SCON,
Para as providências do despacho GSAD (0659448).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/02/2020, 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
0659460 e o código CRC 9070E381.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659460v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
Em aditamento ao Despacho GSAD 0659448,

informo que os outros assuntos tratados pela empresa
ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO no
documento 0659445 serão analisados nos autos SEI 0004252-
78.2019.6.02.8000, que cuidam da aplicação de sanção
administrativa àquela empresa.

Por fim, solicito à COFIN que proceda o ajuste da
reserva de crédito orçamentário, conforme proposta da
empresa locadora.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/02/2020, às 20:06, 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
0659461 e o código CRC D5F54E54.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659461v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014 
Processo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 

Minuta 
 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 

04/2014, celebrado entre a União, por 

intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 

Organização Arnon de Mello.  

 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, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 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 ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO, CNPJ nº 12.199.147/0001-31, 
estabelecida na Av. Aristeu de Andrade, nº 355, Bairro do Farol, Maceió/AL, 
neste ato representada por seu Diretor Executivo Luís Pereira Duarte de Amorim, 
titular da Cédula de Identidade nº 2003001094186-SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
332.104.974-00, residente e domiciliado nesta cidade, e-mail: 
joaoh3326@gmail.com, Telefone: (82) 99623-6551, resolvem ajustar o presente 
TERMO ADITIVO nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 04/2014, locação do imóvel 
(prédio comercial), denominado “Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”, 
situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al, 
composto de 15 (QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um) pavimento térreo, 
13 pavimentos administrativos e 01 pavimento ático, num total de 4.274 
metros quadrados de área edificada, e mais um terreno vizinho que 
servirá de estacionamento, pelo período de 12 (doze) meses; 

b) o reajuste do valor mensal do aluguel de R$ 139.000,00 (cento e 
trinta e nove mil reais) para R$ 144.434,90 (cento e quarenta e quatro 
mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), a partir 
de 27 de fevereiro de 2020, em razão da variação  IPCA-E  ocorrida no 
período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, na ordem de 3,91% 
(três inteiros e noventa e um centésimos por cento).  

 
PARÁGRAFO ÚNICO -  O LOCATÁRIO poderá rescindir o contrato, com a devida 

motivação, antes de seu termo final, desde que notifique a LOCADORA, por 

escrito, com antecedência mínima  de 90 (noventa) dias. A resolução do 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

contrato, com base neste parágrafo, não originará obrigação ao CONTRATANTE 

de indenizar a CONTRATADA por antecipação do termo final do contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR. 
 
 O valor mensal do aluguel será R$ 144.434,90 (cento e quarenta e 
quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), a partir 
da nova vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Considerando o período da prorrogação contratual de 12  
meses, o valor total deste aditivo é de R$ 1.733.218,80 (um milhão e 
setecentos e trinta e três mil e duzentos e dezoito reais e oitenta centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho: Gestão do Processo Eleitoral; 
PTRES nº 167674, Natureza da Despesa nº 339039  (Outros Serviços de 
Terceiros  - Pessoa Jurídica).  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL. 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do 
contrato original. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO LOCADORA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente (evento SEI nº 
XXXX), e à manifestação de vontade da Locadora (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO. 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES. 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando 
o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos 
legais. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo Locatário: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 
Locadora: 

 
Senhor Luís Pereira Duarte de Amorim 

Diretor Executivo da Organização Arnon de Mello 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2020.
À AJ-DG,
com minuta alterada, conforme solicitado pela SAD.
Ressalto que foi incluído o IPCA-E e o novo valor

mensal indicados pela empresa, embora tais dados estejam
pendentes de ratiticação pela COFIN.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/02/2020, às 08:22, 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
0659483 e o código CRC DDA749C8.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659483v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0659461).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/02/2020, às 14:49, 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
0659675 e o código CRC 78F45B81.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659675v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2020.
Senhor Diretor-Geral, 
Retornam os autos em epígrafe à apreciação desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único
do art. 38, da Lei nº 8.666/93, para fins conclusão análise da
minuta (0659482) do terceiro termo aditivo ao Contrato nº
04/2014, firmado com a ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO,
CNPJ nº 12.199.147/0001-31, cujo objeto é a prorrogação da
vigência do contrato original,  de locação do imóvel (prédio
comercial), denominado “Edifício Jornalista ARNON DE
MELLO”, situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377,
Farol, Maceió-Al e o terreno vizinho que serve de
estacionamento, pelo período de 12 (doze) meses.

Por meio do Parecer 279 (0658623), esta Assessoria
Jurídica apontou a necessidade de se realizar algumas
diligências, a saber:

"No que se refere ao valor contratual,
uma vez que não consta dos autos o
aceite da Locadora, não há como saber se
o valor atualmente praticado será
mantido, diferente do que afirma a
cláusula segunda da minuta analisada
(06585200), razão pela qual sua
aprovação só poderá ser feita após a
juntada da manifestação de vontade da
Locadora. 
Ademais, não constam dos autos os
seguintes documentos, ou apresentam
pendências: 
a) aceite de prorrogação do locador
b)  Certidão de Débitos Relativos a
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Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União - pois o documento SEI
(0658345) informa que os dados foram
insuficientes para emissão de Certidão ;
c) Certidão negativa TST (o
doc 0658345 é uma certidão positiva); 
d) lista de verificação, de que trata a
Portaria nº 226/2018
TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, ANEXO
XV, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
 ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS."

 
Em consequência, foram juntados os seguintes

documentos:
a) manifestação da locadora (0659445),
solicitando o reajuste de 3,91% , relativo
à correção pelo IPCA-E acumulado em
2019, elevando o valor do aluguel para 
R$ 144.434,90 (cento e quarenta e quatro
mil quatrocentos e trinta e quatro reais e
noventa centavos);
b) nova minuta com valor do aluguel
reajustado (0659482);
c) despacho SAD 0659461, informando
que os outros assuntos tratados pela
empresa ORGANIZAÇÃO ARNON DE
MELLO no documento 0659445 serão
analisados nos autos SEI 0004252-
78.2019.6.02.8000, que cuidam da
aplicação de sanção administrativa àquela
empresa;
d) lista de verificação, de que trata a
Portaria nº 226/2018
TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, ANEXO
XV, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
 ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS (0659051), onde a
indicação do link de uma CND trabalhista
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vencida em janeiro de 2020 (0608829)
e outra consulta (0608910) informando
que os dados foram insuficientes para
emissão de Certidão de Débitos Relativos
a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União.
  

No que se refere à vantajosidade da prorrogação, 
esta Assessoria Jurídica já havia se manifestado, desde o
último aditivo, sobre a necessidade de se prorrogar o contrato
com base no valor teto mensal de R$ 125.000,00 (cento e
vinte e cinco mil reais), inferior ao valor ora corrente R$
139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), conforme laudo
de avaliação (0468328) emitido pela empresa Cotrim e Amaral
Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais, contratada por
este Regional para serviços que tais. Com o reajuste ora
pleiteado pela locadora, tem-se que  a distância entre o valor
pretendido e o avaliado aumentou, impossibilitando a aferição
concreta da vantajosidade da prorrogação. 

 Diante do exposto e tendo em vista a reunião
havida na data de hoje na Diretoria-Geral deste Tribunal, esta
Assessoria sugere:

a) o envio de ofício à locadora, propondo
a renovação por um mês, mantidas as
condições atuais;
b) nesse ínterim, que seja providenciado
novo laudo de avaliação, de modo a
balizar o valor a ser prorrogado.
 

À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 20/02/2020, 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
0659687 e o código CRC B1C30370.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659687v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 413 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/GDG
Maceió, 20 de fevereiro de 2020.

 
A Sua Senhoria o Senhor

 

Presidente da ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO

 

Rua Aristeu de Andrade, nº 355, Farol

 

Nesta

Assunto: Prorrogação. Contrato. Aluguel. TRE/AL.

Senhor Diretor, 
 
Nos autos do procedimento administrativo nº

0008937-31.2019.6.02.8000, em trâmite neste Regional, foram
deflagradas as providências com vistas à renovação do
contrato de aluguel do prédio de propriedade dessa empresa,
que hoje abriga a Secretaria deste TRE/AL.

 
Das negociações voltadas a este fim decorreu que

essa Organização propôs como condição à prorrogação um
reajuste de 3,91% , relativo à correção pelo IPCA-E
acumulado em 2019, elevando o valor do aluguel para  R$
144.434,90 (cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e
trinta e quatro reais e noventa centavos).

 
Das análises jurídicas firmadas sobre o processo,
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sucedeu como entrave a dissonancia de tal valor com o de
avaliação do valor de mercado para fins de locação do imóvel,
este no patamar de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais), conforme laudo de avaliação (0468328) emitido pela
empresa Cotrim e Amaral Engenharia de Avaliações e Perícias
Judiciais.

 
Desta feita, como forma de tentar solucionar a

problemática, esta Diretoria-Geral, de ordem do
Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Regional
propõe a prorrogação do contrato por 1 (um) mês, no mesmo
valor hoje praticado (sem qualquer reajuste).

 
A medida teria o condão de permitir a efetivação de

nova avaliação mercadológica, e, para tanto, acresceríamos
cláusula condicional de reajuste retroativo caso devidamente
processualizado e comprovado. 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
20/02/2020, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659695 e o código CRC 418E845C.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659695v6
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 Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 139.000,00

Indexador e metodologia de cálculo IPCA-15 (IBGE) - Calculado pro-rata die.

Período da correção 1/1/2019 a 1/1/2020

Dados calculados

Fator de correção do período 365 dias 1,039132

Percentual correspondente 365 dias 3,913213 %

Valor corrigido para 1/1/2020 (=) R$ 144.439,37

Sub Total (=) R$ 144.439,37

Valor total (=) R$ 144.439,37

Retornar   Imprimir

DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judic... http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&...

1 of 1 20/02/2020 16:18
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 Cálculo de Atualização Monetária

Dados básicos informados para cálculo

Descrição do cálculo

Valor Nominal R$ 139.000,00

Indexador e metodologia de cálculo IPCA-15 (IBGE) - Calculado pro-rata die.

Período da correção 28/2/2019 a 28/2/2020

Dados calculados

Fator de correção do período 365 dias 1,042100

Percentual correspondente 365 dias 4,210040 %

Valor corrigido para 28/2/2020 (=) R$ 144.851,96

Sub Total (=) R$ 144.851,96

Valor total (=) R$ 144.851,96

Retornar   Imprimir

DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judic... http://www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=&...

1 of 1 20/02/2020 16:20
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2020.
Prezados,
 
Atendendo a solicitação retro, informamos que o valor

apresentado na manifestação da empresa OAM - ORGANIZAÇÃO
ARNON DE MELLO (0659445) encontra-se correto, correspondendo
ao índice acumulado durante o período de 2019, este sendo de
3,91%, conforme apresentado da memória de cálculo (0659715).

 
Entretanto, convém destacar que o IPCA-E acumulado

nos últimos meses 12 (doze) meses, compreendidos no período de
28/02/2019 a 27/02/2020 é de 4,21%.

Dessa forma, nos termos da memória de cálculo anexa
(0659716), que exclui o último dia informado, o valor mensal do
Contrato aqui tratado passará de R$ 139.000,00
para R$ 144.851,96, refletindo um acréscimo contratual de
R$ 1.738.223,52.

Diante do exposto, encaminhamos o presente a SGO para
que seja providenciada reserva de crédito orçamentária no valor de
R$ 1.463.004,80 visando a cobertura da correspondente despesa no
presente exercício.

 
Em paralelo à S L C para o ajuste da Minuta

correspondente.
 
Ainda, à COFIN para ciência.
 
Respeitosamente,
SCON
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO DOS SANTOS MORAIS FILHO,
Estagiário(a), em 20/02/2020, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 20/02/2020, às 17:06, 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
0659717 e o código CRC B23245AE.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659717v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Após consulta à LOA 2020, verificamos que foi

lançada na proposta o valor total de R$ 1.668.000,00, com
base no valor mensal de R$ 139.000,00, para a referida
despesa.

 
Foi empenhado o valor de R$ 264.100,00 para

cobrir as despesas de 1º de janeiro até 27 de fevereiro
(0648974), e reservado o valor total de R$ 1.403.900,00, 
conforme eventos 0658594 e 0658598, para a renovação
contratual.

 
Assim, face ao aumento do valor mensal para R$

144.439,49, constante na proposta da empresa (0659445),
tereremos uma diferença anual de R$ 54.892,49.

[Memória: R$ 144.439,49 x 10 meses + R$
14.443,49 (3 dias de fev.) = R$ 1.458.792,49
(renovação) - R$ 1.403.900,00 (PE's) = R$
54.892,49 (déficit anual)]

 
Atualmente há no crédito disponível o valor de R$

30.261,20, além do valor de R$ 46.258,24 no mesmo plano
interno, porém referente aos constratos de locação de imóveis
que ainda não tramitaram por esta seção para
renovação/reajuste, razão pela qual, a priori, não
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recomendamos seu remanejamento.
 
Diante do exposto, considerando o uso do valor

total do crédito disponivel, há ainda a necessidade de
remanejamento de R$ 24.631,29, a serem indicados pela
Administração.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/02/2020, às 08:07, 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
0659718 e o código CRC FE232925.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659718v1
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TERMO

De ordem do Sr. Secretário de Administração, faço
juntada aos presentes autos eletrôncios da cópia Ofício
413/2020.GDG (0659723), confirmando o recebimento dele (ofício) e
certidões consolidadas do TCU (0659728).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Analista
Judiciário, em 21/02/2020, às 08:35, 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
0659722 e o código CRC 471E963C.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659722v2
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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: 20/02/2020 17:45:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL 
LTDA 
CNPJ: 12.199.147/0001-31 
 
 
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. 
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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


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014 
Processo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 

Minuta 
 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 

04/2014, celebrado entre a União, por 

intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 

Organização Arnon de Mello.  

 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, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 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 ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO, CNPJ nº 12.199.147/0001-31, 
estabelecida na Av. Aristeu de Andrade, nº 355, Bairro do Farol, Maceió/AL, 
neste ato representada por seu Diretor Executivo Luís Pereira Duarte de Amorim, 
titular da Cédula de Identidade nº 2003001094186-SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
332.104.974-00, residente e domiciliado nesta cidade, e-mail: 
joaoh3326@gmail.com, Telefone: (82) 99623-6551, resolvem ajustar o presente 
TERMO ADITIVO nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 04/2014, locação do imóvel (prédio comercial), denominado 
“Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”, situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 
377, Farol, Maceió-Al, composto de 15 (QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um) 
pavimento térreo, 13 pavimentos administrativos e 01 pavimento ático, num 
total de 4.274 metros quadrados de área edificada, e mais um terreno vizinho 
que servirá de estacionamento, pelo período de 1 (um) mês. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR. 
 
 O valor mensal do aluguel será R$ 139.000,00 (cento  e trinta e nove 
mil), a partir da nova vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Considerando o período da prorrogação contratual de um  
mês, o valor total deste aditivo é de R$ 139.000,00 (cento  e trinta e nove mil). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho: Gestão do Processo Eleitoral; 
PTRES nº 167674, Natureza da Despesa nº 339039  (Outros Serviços de 
Terceiros  - Pessoa Jurídica).  
 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL. 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do 
contrato original. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO LOCADORA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente (evento SEI nº 
XXXX), e à manifestação de vontade da Locadora (evento SEI nº XXXX). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO. 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES. 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando 
o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos 
legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo Locatário: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 
Locadora: 

 
Senhor Luís Pereira Duarte de Amorim 

Diretor Executivo da Organização Arnon de Mello 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
À AJ-DG,
com minuta alterada de aditivo, contemplando a

prorrogação por um mês, conforme nova instrução no
processo.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/02/2020, às 08:47, 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
0659814 e o código CRC 81326DBD.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659814v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Uma vez juntadas aos autos cópia do recebimento

do Ofício 413/2020/GDG e das Certdiões Consolidadas TCU
(0659723 e 0659728, respectivamente) e ainda a nova minuta
(0659813), em acordo com o Ofício nº 413/2020, da lavra de
Vossa Senhoria (0659695), faço os autos conclusos a essa
Diretoria-geral, pedindo vênia para destacar que o
contrato encerrar-se-á no próximo dia 27 de fevereiro
(quinta-feira, primeiro dia seguinte ao feriadão de
carnaval); portanto, hoje é o último dia útil antes do
termo final do contrato.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2020, às 08:57, 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
0659816 e o código CRC 64E1C0F4.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659816v1
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PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE TERMO ADITIVO - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014

 

Parecer nº 305 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
 
Retornam os autos em epígrafe à apreciação desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único
do art. 38, da Lei nº 8.666/93, para fins conclusão análise da
minuta (0659813) do terceiro termo aditivo ao Contrato nº
04/2014, firmado com a ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO,
CNPJ nº 12.199.147/0001-31, cujo objeto é a prorrogação da
vigência do contrato original de locação do imóvel onde
funciona o prédio sede deste Tribunal e o terreno vizinho que
serve de estacionamento, pelo período de 1 (um) mês.

Reiteramos a posição desta Assessoria Jurídica
quanto às questões de fundo que envolvem a pretendida
prorrogação, já expostas nos Pareceres nº 1999 (0474893), nº
2320 (0615938), nº 2615 (0634495) e nº 2697 (0639898), no
sentido da inviabilidade da renovação do aluguel do edifício
que ora sedia a Secretaria deste Regional, por todos os fatos e
argumentos ali expostos, tornando-se dispensável repeti-los.

Todavia, tendo a questão sido superada com a
autorização da Presidência desta Corte (0656868),  seguimos
com a análise da minuta ora apresentada (0659813).

Na forma prevista no parágrafo único, do Art. 38,
da Lei nº 8.666/1993, esta Assessoria Jurídica aprova, em face
de sua regularidade jurídica, a minuta do terceiro termo
aditivo (0659813), de prorrogação  da vigência do Contrato
04/2014,  de locação do imóvel (prédio comercial),
denominado “Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al,
composto de 15 (QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um)
pavimento térreo, 13 pavimentos administrativos e 01
pavimento ático, num total de 4.974,61 metros quadrados de
área edificada, e mais um terreno vizinho que serve de
estacionamento, pelo período de 1(um) mês. 

Persistem, contudo, as pendências documentais
apontadas na conclusão do Parecer 279 (0658623), dada a
Recuperação Judicial da Locadora.

Por fim, convém encaminhar os autos à análise da
ACAGE, em razão do valor da contratação. 

À  consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 21/02/2020, às 09:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659846 e o código CRC F0A63D79.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659846v3
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
À Presidência, para assinatura da minuta de

aditamento contratual (0659846), vez que já devidamente
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no
Parecer 305 (0659846).

 
Concomitantemente, em que pese não haver outro

direcionamento ao processo senão a prorrogação contratual
ora disposta, vão-se os autos, pro forma, tendo em conta a
regulamentação processual interna de trâmites que tais, à
ACAGE, em razão do valor da contratação, para fins de
conhecimento e pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/02/2020, às 11:35, 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
0659953 e o código CRC 9A2709AB.

0008937-31.2019.6.02.8000 0659953v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Encaminho a Vossa Senhoria pronunciamento da

Organização Arnon de Mello - OAM (v. documento 0660027),
aquiescendo com a prorrogação contratual por mais um mês,
observado o valor mensal do aluguel praticado atualmente, R$
139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais), nos termos do
OfícioNº 413/2020-DG/GDG (0659695).

À consideração de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2020, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660013 e o código CRC B7DD2819.

0008937-31.2019.6.02.8000 0660013v1
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PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Contrato nº 04/2014. Locação. Sede. Prorrogação.

 

Decisão nº 464 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
A Secretaria de Administração registra (0660013), nos

autos, informação de que a locadora do prédio que ora sedia este
Tribunal consente (0659695) com a prorrogação do contrato de
locação por mais um mês. Nesse prazo, será mantido o valor ora
vigente, de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais).

 
Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela

manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0659846)
que ratifica, ante a sua plena regularidade, a minuta do terceiro
termo aditivo, autorizo a sua celebração com a ORGANIZAÇÃO
ARNON DE MELLO, CNPJ nº 12.199.147/0001-31.

 
Sigam os autos à Secretaria de Administração para que

seja providenciada a ciência à contratada, a formalização do termo
aditivo, a sua subscrição, a edição da competente nota de empenho e
o pagamento, quando necessário.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/02/2020, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660217 e o código CRC 58E67017.

0008937-31.2019.6.02.8000 0660217v2
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.
Sigam os autos à SLC e à COFIN, para

cumprimento da Decisão nº 464, da Presidência (0660217).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2020, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660291 e o código CRC B7E0722E.

0008937-31.2019.6.02.8000 0660291v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0660291).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/02/2020, às 10:20, 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
0660345 e o código CRC A617BF05.

0008937-31.2019.6.02.8000 0660345v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/02/2020, às 08:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2020, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/03/2020, às 15:06, 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
0660509 e o código CRC C3F14D88.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 189 (0660509).

Observação:

Locação Sede.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 27/02/2020, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0660510 e o código CRC 0EDB8900.
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DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000189

(0660509).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/02/2020, às 08:58, 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
0660708 e o código CRC 54121A99.

0008937-31.2019.6.02.8000 0660708v1
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Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Patrimônio da União

Política/programa governamental:
Uso:

AL-0009/2020

Orgão/Entidade Requerente

Município:

Direta

20/02/2020

27/02/2021

DADOS DA SOLICITAÇÃO

MaceióEntidade/Orgão:

Consulta Prévia No:

57.051-090
Avenida Aristeu de Andrade, 377

Tema:
Finalidade

27/02/2020

CEP:Federal

b8cd373d-1849-4e31-a90b-0b625a5a8c84
Data de Emissão Declaração de Indisponibilidade:

Estado:

Caracteristica solicitadas do imóvel

Administração:
CNPJ:

AL

Resultado da Consulta Prévia:

Código de Verificação:

Validade da Declaração de Indisponibilidade:

Judiciário

Administração  Pública

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Endereço:

Sede/unidade administrativa

DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE

Poder:

Data da solicitação da Consulta Prévia:

BrasilPaís:

Tipo Imóvel: Prédio

Estado:

2459 até 2500Área do Terreno:

AL
Município: Maceió

4974 até 4974Área Construída:

Zona: Urbana
Localização: Município de Maceió/AL

Nº de servidores: 200

Justificativa / fundamentação
Descrição do uso proposto: Abrigar as instalações da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Justificativa: A Justiça Eleitoral não dispõe, no momento, de imóvel de imóvel que garanta uma acomodação adequada para o
atendimento das necessidades relacionados a espaço físico, dentro de um padrão aceitável da ABNT.

Não existem imóveis no Patrimonio da União disponíveis com as caracteristicas
solicitadas

06.015.041/0001-38

Esfera:

Observações: Imóvel destinado a abrigar as instalações da sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

https://sisrei.spu.planejamento.gov.br/

DeclaraÃ§Ã£o emitida com base na Portaria MP/SPU nÂº 318, de 18/12/2014.
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DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2020.
Retornem os autos à SLC/COFIN.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/02/2020, às 20:41, 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
0660794 e o código CRC F838B8D3.

0008937-31.2019.6.02.8000 0660794v1
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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 05302020022800137
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1ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
DIRETORIA DO FORO
NÚCLEO DE APOIO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2019-NUAP, celebrado entre
a Diretoria do Foro da 1ª CJM e a SOCIEDADE PROSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.
Objeto: Prestação de serviços vigilância armada no edifício sede da 1ª CJM. Valor Global:
R$ 697.955,88 (seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e
oitenta centavos) assinatura: 21/02/2020. Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei n°
8.666/93. Vigência de 29/02/2020 a 28/02/2021. Assinam: Juiz Dr. JORGE MARCOLINO DOS
SANTOS, Juiz Federal da Justiça Militar e Diretor do Foro, pelo Contratante, e AFONSO DE
OLIVEIRA NETO, pela Contratada.

3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo SEI nº 000103/16-03.03. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2016,
celebrado entre 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar e a CLAR O / E M B R AT E L
S/A. OBJETO: Prorrogação contratual. PROGRAMA DE TRABALHO: 167544 - JUPROC.
VIGÊNCIA: O Contrato fica prorrogado para o período de 25.02.2020 a 24.02.2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA:
24/02/2020. ASSINAM: Patrícia Silva Gadelha, Juíza Auditora Federal Substituta, pelo
Contratante, e Osvaneide Magalhães da Silva, Gerente Executiva de Contas, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2020 - UASG 090027

Nº Processo: 0014525-14.2019.
PREGÃO SISPP Nº 5/2020. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 -REGIAO. CNPJ
Contratado: 35378571000149. Contratado : INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS DE -
INFORMATICA EIRELI. Objeto: Fornecimento de peças, suprimentos e acessórios de
fabricação genuína para a frota de veículos do Contratante. Fundamento Legal: Lei
8.666/1993. Vigência: 19/02/2020 a 31/12/2020. Valor Total: R$43.920,00. Data de
Assinatura: 18/02/2020.

(SICON - 27/02/2020) 090027-00001-2020NE800014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020 - UASG 90027

Nº Processo: 0028516-57.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em
engenharia e arquitetura para prestação de serviços técnico-profissionais para
assessoramento técnico e especializado para análise e avaliação, visando recebimento dos
Anteprojetos, Projetos Básicos e Executivos, inclusive Especificações Técnicas, Memórias de
Cálculo e Planilha Orçamentária, do projeto padrão de (01) uma vara federal, nas tipologias
vertical e horizontal, para as novas sedes das subseções judiciárias do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, conforme especificações técnicas e condições constantes do Anexo I
do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/02/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00011-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 28/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/03/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 26/02/2020) 90027-00001-2020NE800014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - UASG 90027

Nº Processo: 0002573-04.2020. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de acesso móvel à Internet 4G ou superior, conforme especificações técnicas e
condições constantes do Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/02/2020
das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais
Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-
00012-2020. Entrega das Propostas: a partir de 28/02/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/03/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 27/02/2020) 90027-00001-2020NE800014

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017

Número do Contrato: 0031/2017. Nº Processo: 0013479-58.2017. PREGÃO ELETR Ô N I CO
17/2017. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ:
03.658.507/0001-25. Contratado: FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E
INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 05.276.049/0001-95. Objeto: Alterar os Anexos II e IV para
reequilibrar os preços contratados com efeitos financeiros a partir de 06/01/2020.
Fundamento Legal: Lei 8.666/1993. Valor: R$ -9.367,31. Vigência: 26/02/2020 a
19/07/2020. Data de Assinatura: 26/02/2020. Assinam o instrumento: pelo TRF-1ª Região,
o Sr. Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da Secretaria, e, pela Empresa FIRST, o
Sr. Cristian Rodrigo Dedavid, Representante.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

AVISO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão unilateral do Contrato nº 060/2015, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e empresa Max Segurança Máxima
Lt d a . .

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
vigilância, segurança patrimonial e auxílio à segurança eletrônica nas instalações e áreas
afins deste E. Tribunal, do Centro Cultural Justiça Federal, Unidades dos prédios das Ruas
Visconde de Inhaúma e Beneditinos, conforme constante no Processo Administrativo nº
T R F 2 - EO F - 2 0 1 4 / 0 0 4 6 4 .

DA RESCISÃO: Fica rescindindo unilateralmente o Contrato nº 060/2015, a
partir de 02/03/2020, em observância ao art. 78, inciso I, c/c art. 79, inciso I, da Lei nº
8.666/93, diante das informações que instruem os autos.

DATA E ASSINATURA: Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2.020 -
DESEMBARGADOR FEDERAL REIS FRIEDE - Presidente.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 0003176-46.2019. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze)
meses, visando a eventual e futura aquisição de material de consumo especificado no
Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato convocatório.. Total de Itens Licitados:
26. Edital: 28/02/2020 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antônio
da Rocha Viana, N. 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00009-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 28/02/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/03/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Assistente Seção de Licitação

(SIASGnet - 27/02/2020) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

9º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 40/2014; PA SEI nº 0010257-
19.2019.6.02.8000; Contratante: União, por intermédio do TRE/AL, Contratada: TELEMAR
NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79; Objeto: Reajuste contratual, com base no
índice setorial IST, calculado entre os meses de agosto/2018 a agosto 2019, na ordem de
4,42%. O valor total anual do contrato passará de R$ 707.172,00 para R$ 738.457,29, em
conformidade com o Anexo I. O valor mensal dos serviços passou de R$ 59.919,24 para R$
61.538,11 a partir de outubro de 2019, e os valores dos meses de agosto e setembro de
2019 estão disponíveis no Anexo II. O valor devido à empresa, em relação ao exercício de
2019, é de R$ 13.087,53, conforme consta no Anexo II. Assinatura: 18/02/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0008937-31.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL,  e a
Organização Arnon de Mello, CNPJ 12.199.147/0001-31, Objeto: prorrogação da vigência
do Contrato, locação do imóvel (prédio comercial), denominado Edifício Jornalista ARNON
DE MELLO, situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al, composto de
15 pavimentos, num total de 4.274 metros quadrados de área edificada, e mais um terreno
vizinho que serve de estacionamento, pelo período de 1 mês. Valor: 139.000,00;
Assinatura: 21/02/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2017; Proc. SEI nº 0000400-12.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, § 1º, VI, da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e na Cláusula
Oitava do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ABTEC ENGENHARIA
LTDA - EPP, CNPJ nº 12.754.237/0001-47. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do
contrato (que trata da execução de serviços de recuperação estrutural do edifício que
abrigava a antiga sede do TRE/AL, com fornecimento de material e mão-de-obra), por 90
dias. O presente aditivo não possui reflexos financeiros, não implicando acréscimo no valor
atual do contrato. Assinatura: 23/01/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Digital: 2101/2020. Objeto: Contratação da empresa VIEWSION -
VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ nº 18.176.927/0001-42. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.
8.666/93 e alterações posteriores. Valor R$ 18.490,00 (dezoito mil, quatrocentos e noventa
reais). Data da Autorização: 14/02/2020, pela Diretora-Geral em substituição, Elcicléia
Terezinha Neves Medella. Data da Ratificação: 21/02/2020, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des.
João de Jesus Abdala Simões.

AVISO DE CANCELAMENTO

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, face ao PAD
16775/2019, DETERMINA o cancelamento da ata de registro de preços do fornecedor, em
conformidade com o previsto no item 21.1, alínea a e d, do Edital de Pregão Eletrônico
19/2019, empresa LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE-EIRELI, CNPJ:
30.435.225/0001-31, Ata de Registro de Preço nº 48/2019. Processo administrativo digital
n. 2209/2019 (principal) e 16775/2019 (solicitação). Data da decisão: 15/01/2020.

Manaus (AM), 27 de fevereiro de 2020.
Des. JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 006/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia, e a Empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI. OBJETO: Prestação
de serviços continuados e auxiliares à administração, para postos de editor, redator e
assistente de cerimonial. VALOR TOTAL: R$ 829.890,89. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93
e Pregão nº 45/2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.37.01; Ações
02.122.0332.20GP.0029, 02.061.00334.2690.001 e 02.061.0033.4269.0001. PAD:
8423/2019. VIGÊNCIA: 24 meses, contados da data de sua assinatura. ASSINATURA:
19/02/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Rafael Beda
Gualda, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PAD n.º 1108/2020. OBJETO: Contratação de curso "Arrecadação de recursos, gastos
eleitorais e prestação de contas - Eleições 2020 à luz da Resolução TSE 23.609/2019".
FAVORECIDO: Denise Goulart Schlickmann. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elementos 3.3.3.90.36.33 e 3.3.3.91.47.18. Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 7.800,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos
Vieira, em 19/02/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 58/2017, firmado entre o Tribunal Regional

Eleitoral da Bahia e o Sr. Roneval Alves dos Santos. OBJETO: Prorrogação de vigência.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PAD: 14.257/2015. ASSINAT U R A :

14/02/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sr. Roneval

Alves dos Santos, pelo Locador.
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DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2020.

À SCON,

Para registro contábil.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 28/02/2020, às 09:10, 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
0660919 e o código CRC D7F18C09.
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  28/02/20  09:34     NS                               USUARIO : ANTÔNIO MORAIS
  DATA EMISSAO      : 28Fev20   VALORIZACAO : 28Fev20  NUMERO  : 2020NS000532 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 12199147/0001-31 - ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM
EMP
  TITULO DE CREDITO : 2020RC000017            DATA VENCIMENTO  : 28Fev20        
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Contrato nº 04/2014. Locação do prédio OAM. Renovação. Proposição.

 

Parecer nº 325 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe em substituição,
 
 
Tratam-se os autos de proposta com vistas à

renovação do Contrato nº 04/2014, firmado com a
Organização Arnon de Mello, cujo objeto é o aluguel do
edifício onde atualmente se encontra instalada a sede
desta Regional, haja vista sua vigência ter se expirado em 27
de fevereiro de 2020.

 
Conforme se observa em seu instrumento

contratual original (0468887), a previsão de sua prorrogação
se encontra estabelecida na Cláusula Quinta, parágrafo
primeiro.  

 
Considerando o exíguo prazo para o trâmite destes

autos, torna-se imperioso apontar, à princípio, que este
processo teve início em Informação n.º 6229 (0608915) datada
de 15 de outubro de 2019, não infringindo assim o limite
imposto para aviso do termo final de vigência do supracitado
contrato estabelecido no art. 20, XXVII, da Resolução TRE/AL
n.º 15.787/2017.

 
Naquela antedita informação, foram levantados a

renovação contratual por mais 12 (doze) meses com base no
valor mensal atualmente pago - R$ 139.000,00 (cento e trinta
e nove mil reais) -, ao tempo em que foram juntadas certidões
de regularidade da empresa locadora junto ao TST (0608829),
FGTS (0608831), TCU (0608868), Portal da Transparência
(0608868) e CNJ (0608868), o mesmo não ocorrendo quanto
ao CADIN (0608900) e ao fisco federal (0608910).

 
Ciente do reiterado descumprimento por parte da

contratada, o Senhor Secretário de Administração, por meio
da Informação n.º 6493 (0614487), ao discorrer acerca dos
prejuízos advindos de possível não renovação, assim concluiu
suas ponderações: 

 
Dito isto, verifica-se que a desocupação do
imóvel locado pela Organização Arnon de
Mello a este Tribunal e, por conseguinte, a
desmobilização de todo o material empregado,
além do custo com a contratação da prestação
de serviços (de desmontagem /transporte
/montagem), exigiria emprego logístico
considerável, a se dar em momento próximo ao
término do exercício financeiro e quando o
Tribunal Regional Eleitoral se encontra na
iminência de deflagração de processos
administrativos, com vista à realização dos
atos /contratos preparatórios para as Eleições
Municipais de 2020, quando é mobilizada toda
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a força de trabalho para essa finalidade,
objetivo precípuo da Justiça Eleitoral.
Postas estas considerações, a Secretaria de
Administração vem solicitar a essa Diretoria-
geral autorização para dar sequência à
instrução processual com vistas à renovação
do aluguel, não obstante as irregularidades
contratuais assinaladas, considerando
estarmos às vésperas de ano eleitoral, quando
não se recomenda mudança de sede,
especialmente na magnitude da estrutura
deste Órgão, tendo em vista as implicações de
evento dessa grandeza, especialmente quanto
à infraestrutura de TI.

 
Tendo sido apresentado Declaração de

Indisponibilidade de Imóvel (0651186), aferindo a inexistência
de imóveis no Patrimônio da União com as características
necessárias para a instalação das unidades componentes
deste Tribunal, a Assessoria Jurídica da Presidência, por meio
de seu Parecer n.º 150/2020 (0650909), assim se pronunciou: 

 
De início, cabe ressaltar que as pendências
elencadas e enfrentadas no presente
caso, foram apontadas diversas vezes por esta
Assessoria Jurídica, inclusive tendo esta
Unidade, de forma reiterada, recomendado que
todas elas fossem devidamente sanadas.
Aliás, é importante destacar que, por
instrumento da Portaria Presidência nº
502/2018 - TRE-AL/PRE/DG/GDG, foi
determinada a instauração de Comissão
Sindicante para proceder conforme os
comandos constantes da Decisões 3.635/2018
e 4.671/2018, exaradas nos autos do Processo
SEI nº 0007138-55.2016.6.02.8000. Além
disso, vale pontuar que a Secretaria de
Administração, em face do descumprimento
contratual, aplicou sanção administrativa de
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
mensal do aluguel do Contrato nº 04/2014 e
seu 1º Termo Aditivo, por cada mês de atraso,
a partir de maio de 2019, à empresa
Organização Arnon de Mello, conforme se
verifica do evento sei 0596050, constante do
Processo SEI nº 0004252-78.2019.6.02.8000.
O fato é que a empresa contratada permanece
em situação de irregularidade junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Prefeitura Municipal de Maceió, bem como,
até o presente momento, ainda não entregou a
"Carta de Habite-se", correspondente a este
prédio, tampouco procedeu com a averbação
do contrato de locação, encontrando-se a
mesma em situação de inadimplemento com
respeito a inúmeras obrigações contratuais.
Contudo, nesta oportunidade, cumpre
ressaltar que estamos a tratar de um prédio
que reúne todos os requisitos necessários ao
funcionamento desta Corte. Tanto assim que,
alguns anos atrás, quando foi necessário
buscar um edifício que pudesse albergar este
Tribunal, somente se localizou o imóvel
referido, dentre os vários existentes nesta
capital, que atendesse às condições
indispensáveis para abrigar as diversas
unidades administrativas que integram a
estrutura orgânica deste Tribunal Regional.
Situação, aliás, que se mantém inalterada,
diante da declaração da Secretaria de
Patrimônio da União, acostada a estes autos
(evento sei 0651186), de que não existem
imóveis, no patrimônio da União, localizados
nesta Capital, que atendam a instalação da
sede deste Tribunal Eleitoral.
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Vale recordar também que a antiga sede
administrativa deste TRE, localizada nas
proximidades da praça Sinimbú, ainda não se
encontra em condições de receber qualquer
setor administrativo desta Corte, visto que
ainda se encontram pendentes diversas ações
da reforma da estrutura física do prédio,
atualmente em execução.
Ademais, como bem salientou o Secretário de
Administração, com bastante propriedade, é
necessário recordar o considerável
investimento já realizado em infraestrutura
para que as inúmeras Unidades
Administrativas de atuação que compõem a
Secretaria deste Tribunal Eleitoral pudessem
se instalar e desempenhar suas atribuições.
A par disso, a Administração deve ponderar as
consequências práticas de uma decisão dessa
grandeza, haja vista o princípio que norteia a
necessidade de se manter a continuidade do
serviço, notadamente, em razão da
proximidade do processo eleitoral e do
fechamento do Cadastro de Eleitores, uma vez
que, eventual alteração da estrutura física da
sede deste Tribunal, em pleno ano eleitoral,
poderá ocasionar sérios prejuízos à prestação
de serviços ao público e ao planejamento e
organização das Eleições Municipais de 2020.
Em relação à recomendação feita pela
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, no
Parecer 2697 (0639898), quanto à renovação
do laudo de avaliação do imóvel, cabe salientar
que, após diligência realizada, a SEGEC
informou que o prazo de vigência do laudo
atual é 08/11/2020 (Informação 491 -
 0651578), conforme consta do registro do
imóvel no Sistema de Gerenciamento dos
Imóveis de Uso Especial da União (0651577).
Nessa perspectiva, com vistas a elidir todo e
qualquer eventual prejuízo à continuidade dos
serviços prestados por esta Justiça Eleitoral,
tem-se por imperiosa a renovação do referido
contrato de locação, não obstante as várias
obrigações inadimplidas pela proprietária do
imóvel.
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica sugere
que seja autorizada, de forma excepcional, a
renovação do contrato de aluguel do prédio
que ora sedia esta Corte (Contrato nº
04/2014), por mais 01 (um) ano, sem
descuidar, com isso, das providências que se
fazem necessárias para sanar as pendências
existentes.
 

Assim, baseado nos elementos levantados nestes
autos, o Excelso Presidente deste Tribunal, em Decisão n.º
313/2020 (0656868), concluiu, por fim, 'pela impossibilidade
de conceber saída outra que não seja a renovação contratual,
por mais 1 (um) ano, conforme orienta a Assessoria Jurídica
desta Presidência, mantendo a imposição da penalidade
contratual e determinando a atuação das unidades de
atribuição para que permaneçam observando as regras
contratuais e exigindo da locadora as ações de sua
responsabilidade legal e contratual'.

 
Em novo exame, verificou-se a regularidade da

contratada junto ao FGTS, TCU, Portal da
Transparência e CNJ (0658345 - págs. 3 e 6), o que não se
restou evidenciada, contudo, nas consultas realizadas junto
ao TST, CADIN (0608900) e fisco federal e municipal
(0658345 - págs. 1, 2, 4 e 8).

 
Atendendo-se a Portaria da Presidência n.º
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226/2018, foi apresentada pela Gestão contratual lista de
verificação referente à pretendida prorrogação contratual
(0659051).  

 
Vale ressaltar que, diante da proposta pela

renovação do aludido contrato por mais 12(doze) meses sob o
valor mensal de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil
reais), o locador suscitou que o devido aceite ficaria restrito à
correção no valor atualmente praticado (0659445), o que
levou este Tribunal a consolidar proposição pela prorrogação
por mais 1(um) mês (0659723), mantido o preço atual sem
qualquer reajuste a ser aplicado, medida esta que obteve, por
fim, concordância do contratado (0660027).

 
Analisando a minuta contratual objeto desta

prorrogação (0659813), ante as questões levantadas durante o
transcorrer deste contrato, a Assessoria Jurídica da Diretoria
Geral, em seu Parecer n.º 305/2020 (0659846), manteve
posição quanto à inviabilidade da pretensa
renovação, concluindo seu posicionamento nos seguintes
termos:

 
Reiteramos a posição desta Assessoria Jurídica
quanto às questões de fundo que envolvem a
pretendida prorrogação, já expostas
nos Pareceres nº 1999 (0474893), nº 2320
(0615938), nº 2615 (0634495) e nº 2697
(0639898), no sentido da inviabilidade da
renovação do aluguel do edifício que ora sedia
a Secretaria deste Regional, por todos os fatos
e argumentos ali expostos, tornando-se
dispensável repeti-los.
Todavia, tendo a questão sido superada com a
autorização da Presidência desta Corte
(0656868),  seguimos com a análise da minuta
ora apresentada (0659813).
Na forma prevista no parágrafo único, do Art.
38, da Lei nº 8.666/1993, esta Assessoria
Jurídica aprova, em face de sua regularidade
jurídica, a minuta do terceiro termo aditivo
(0659813), de prorrogação  da vigência do
Contrato 04/2014,  de locação do imóvel
(prédio comercial), denominado “Edifício
Jornalista ARNON DE MELLO”, situado na
Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol,
Maceió-Al, composto de 15 (QUINZE)
pavimentos, sendo 01 (um) pavimento térreo,
13 pavimentos administrativos e 01 pavimento
ático, num total de 4.974,61 metros quadrados
de área edificada, e mais um terreno vizinho
que serve de estacionamento, pelo período de
1(um) mês. 
Persistem, contudo, as pendências
documentais apontadas na conclusão do
Parecer 279 (0658623), dada a Recuperação
Judicial da Locadora.
Por fim, convém encaminhar os autos à análise
da ACAGE, em razão do valor da contratação. 
À  consideração superior.

 
Ao final, sob nova deliberação contida na Decisão

n.º 464/2020 (0660217), o Excelso Presidente autorizou a
pretendida renovação contratual pelo novo prazo recém
sugerido. 

 
Adstrito ao assunto, entendendo-se exaurido o

objeto destes autos com a consequente autorização superior
da Presidência deste Tribunal (0660217), cumpre
colacionar trecho do opinamento outrora trazido por essa
Unidade técnica quando da análise do primeiro aditamento
contratual - Parecer n.º 387/2019 (0508512):  
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Desta feita, considerando que
eventual renovação contratual deve ser
sempre precedida de prévia avaliação do
objeto, seguindo entendimento outrora
realizado pelas unidades técnicas, verificamos
que o laudo de avaliação constantes nos autos,
elaborado pela empresa Cotrim e Amaral
Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais,
contratada por este Regional, é o documento
determinante para nortear os valores a serem
instrumentalizados, recomendamos que seja
provisionado no referido contrato a ser lavrado
como custo mensal de locação o valor de R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais);  
Recomendamos ainda que sejam promovidos,
nos termos do instrumento contratual a ser
celebrado, cláusulas que venham a
garantir que a empresa locadora não
somente busque regularizar sua situação
junto aos órgãos responsáveis, como
também adote todas as medidas
necessárias para a obtenção da carta de
"habite-se" do prédio, objeto do pretendido
contrato.
(Grifo nosso)
 

Ocorre que o Primeiro Termo Aditivo do Contrato
n.º 04/2014 (0509560) buscou contemplar deveres ao locador
que, ao final de sua vigência, verificou-se não atendidas por
este, conforme se pode abstrair de informe trazido
pelo Senhor Secretário de Administração acerca de seu
descumprimento (0614487), bem como das promessas trazidas
pelo contratado quanto ao seu acolhimento, levantadas
somente após o decurso do prazo vigencial do alusivo
aditamento (0659445).  

 
Dito isso, ratificamos entendimento lançado pela

Assessoria Jurídica da Diretoria Geral em seus diversos
Pareceres durante a regular tramitação destes
autos (0474893, 0615938, 0634495 e 0659846) quanto
à inviabilidade da pretensa renovação ora autorizada,
recomendando assim o retorno destes à Diretoria Geral para
conhecimento e providências. 

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo.
À Diretoria Geral.
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assessora-Chefe em substituição

ACAGE
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Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 28/02/2020, às 10:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 28/02/2020, às 10:53, 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
0661043 e o código CRC F141F404.

0008937-31.2019.6.02.8000 0661043v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020ns532 (0660962).

Observação:

Prezados,
Informo a realização da conformidade da NS supra.
Remeto para as providências necessárias a continuidade do

feito.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 28/02/2020, às 10:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0661106 e o código CRC 08415C60.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2020.
Ciente acerca do conteúdo do Parecer 325

(0661043), da ACAGE.
 
À SAD, para conhecimento e demais providências

decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 03/03/2020, às 19:15, 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
0661976 e o código CRC 8C07FFEB.

0008937-31.2019.6.02.8000 0661976v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 450 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 03 de março de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor
LUÍS PEREIRA DUARTE DE AMORIM
Diretor Executivo da ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO
Avenida Aristeu de Andrade, nº 355, Farol
Maceió/AL
 
Assunto: Entrega. Via. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
04/2014. Processo SEI nº 0008937-31.2019.6.02.8000.
 
Prezado Senhor,
 
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014,
celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a
empresa de Vossa Senhoria, para fins de acompanhamento.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/03/2020, às 15:44, 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
0662507 e o código CRC 213899B4.

0008937-31.2019.6.02.8000 0662507v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2020.

À SAPEV,

 

Para envio do Ofício n° 450, documento SEI n° 0662507.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 03/03/2020, às 16:01, 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
0662521 e o código CRC 9F233D6D.

0008937-31.2019.6.02.8000 0662521v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhora Diretora-Geral Substituta,
 
Tendo em vista o debate levado a termo nestes

autos, que resultou na prorrogação do contrato de locação do
edifício onde funciona a sede por apenas 1 (um) mês
(0660914), e a patente necessidade de permanência do
Tribunal no imóvel, sob pena de não realizar as eleições do
corrente ano, posto que incompatível, ressalvado superior
entendimento, o gerenciamento do pleito com a mudança da
sede do Tribunal, abstraindo-se de qualquer questão jurídica
envolvida acerca da forma dessa transferência, peço-lhe vênia
para que os autos sejam submetidos às unidades de
consultoria, especialmente a Assessoria Jurídica (DG e
Presidência), para que orientem a elaboração da nova minta
contratual, de forma a contemplar possíveis condicionantes
considerando a situação fático-jurídica enfrentada.

Quanto à avaliação do imóvel, tramita o
PA 0001506-09.2020.6.02.8000 com esse propósito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2020, às 20:40, 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
0662806 e o código CRC E21CA9C8.

0008937-31.2019.6.02.8000 0662806v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2020.
De acordo com o Despacho GSAD 0667730, da

Secretaria de Administração.
 
Às unidades de consultoria, Assessoria de Contas e

Apoio à Gestão e, especialmente, às Assessorias Jurídicas (DG
e Presidência), para que orientem a elaboração da nova
minuta contratual tendente à renovação do aluguel do prédio
que hoje abriga a Secretaria deste Regional, de forma a
contemplar possíveis condicionantes considerando a situação
fático-jurídica ora enfrentada e relatada nos autos.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 13/03/2020, às 19:40, 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
0667730 e o código CRC FD2DDDA5.

0008937-31.2019.6.02.8000 0667730v1
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PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : RENOVAÇÃO ALUGUEL. EDIFÍCIO-SEDE.

 

Parecer nº 476 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Secretário de Administração, 
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, em face do

encaminhamento da Diretoria-Geral (0662806), no sentido de
orientar, conforme requerido pela SAD (0662806),  a
elaboração da nova minuta contratual, de forma a contemplar
possíveis condicionantes, considerando a situação fático-
jurídica enfrentada, no que concerne à renovação do contrato
nº 04/2014, de locação deste edifício-sede, firmado com a
Organização Arnon de Mello.

Tendo em vista a iminência do término da atual
vigência contratual, e restrito aos temas suscitados, verifica-
se que persistem  as pendências apresentadas no decorrer do
contrato de locação, pelo que se sugere a repetição das
exigências contidas na cláusula primeira do primeiro termo
aditivo (0516223), com as ponderações a serem efetuadas pela
Alta Administração.

Tendo este subscritor consultado a Direção-Geral,
remetem-se os presentes autos a essa Secretaria, para as
providências necessárias, com a brevidade que o caso requer.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/03/2020, às 16:43, 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
0669027 e o código CRC 639B9AF3.

0008937-31.2019.6.02.8000 0669027v10
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
Em face do Parecer 476, da AJ-DG (0669027),

remeto os presentes autos à SLC, para que seja juntada a
minuta da prorrogação contratual a partir do próximo dia 27,
por mais dois anos, com possibilidade de rescisão após os 12
(doze) meses iniciais, mediante comunicação prévia de 3 (três)
meses à entidade proprietária, situação que se submete à
homologação superior, considerando as dificuldades
enfrentadas no processo de renovação.

Da minuta deverão constar o preço proposto pela
proprietária e demais condições apontadas pela Assessoria
Jurídica, isto é, a repetição das exigências contidas na
cláusula primeira do primeiro termo aditivo (0516223). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/03/2020, às 17:02, 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
0669141 e o código CRC FCEA3A28.

0008937-31.2019.6.02.8000 0669141v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Quarto  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014 
Processo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 

 

Minuta 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 

04/2014, celebrado entre a União, por 

intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 

Organização Arnon de Mello.  

 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, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 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 ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO, CNPJ nº 12.199.147/0001-31, 
estabelecida na Av. Aristeu de Andrade, nº 355, Bairro do Farol, Maceió/AL, 
neste ato representada por seu Diretor Executivo Luís Pereira Duarte de Amorim, 
titular da Cédula de Identidade nº 2003001094186-SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
332.104.974-00, residente e domiciliado nesta cidade, e-mail: 
joaoh3326@gmail.com, Telefone: (82) 99623-6551, resolvem ajustar o presente 
TERMO ADITIVO nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 04/2014, locação do imóvel 
(prédio comercial), denominado “Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”, 
situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al, 
composto de 15 (QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um) pavimento térreo, 
13 pavimentos administrativos e 01 pavimento ático, e mais um terreno 
vizinho que servirá de estacionamento, pelo período de 2 (dois) anos; 

b) o reajuste do valor mensal do contrato de R$ 139.000,00 (cento e 
trinta e nove mil reais) para R$ 144.434,90 (cento e quarenta e quatro 
mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), em razão 
da  do IPCA-E acumulado no período e a proprosta apresentada pela 
locadora (evento SEI 0659445). 

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O LOCATÁRIO poderá rescindir o contrato 

antecipadamente, após os doze meses iniciais desta prorrogação desde que 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Quarto  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

notifique a LOCADORA, por escrito, com antecedência mínima  de 90 (noventa) 

dias. A resolução do contrato, com base neste parágrafo, não originará 

obrigação ao LOCATÁRIO de indenizar a LOCADORA por antecipação do termo 

final do contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO –  A LOCADORA se compromete a apresentar no prazo 

de 30 (trinta) dias,  a partir da data de assinatura deste instrumento, o 

planejamento das medidas a serem adotadas no sentido de regularizar as 

questões de segurança da edificação com vista a obtenção do habite-se.  

PÁRÁGRAFO TERCEIRO – O prazo previsto no parágrafo acima será em dobro 

para a LOCADORA apresentar o planejamento relativo a sua plena regularidade 

fiscal. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR. 
 
 O valor mensal do aluguel será R$ 144.434,90 (cento e quarenta e 
quatro  mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), a partir 
da nova vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Considerando o período da prorrogação contratual, o valor 
total deste aditivo é de R$ 3.466.437,60 (três milhões e quatrocentos e 
sessenta e seis mil e quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho: Gestão do Processo Eleitoral; 
PTRES nº 167674, Natureza da Despesa nº 339039  (Outros Serviços de 
Terceiros  - Pessoa Jurídica)  
 
PARÁGRAFO  ÚNICO - As despesas nos exercícios subsequentes correrão 
à conta das dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei Orçamentária de cada 
exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL. 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 
8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta do 
contrato original. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO LOCADORA. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Quarto  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente (evento SEI nº 
XXXX), e à manifestação de vontade da Locadora (evento SEI nº 0659445). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO. 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES. 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando 
o presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos 
legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 

 
Maceió/AL, xx de março de 2020. 

 
Pelo Locatário: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 
Locadora: 

 
Senhor Luís Pereira Duarte de Amorim 

Diretor Executivo da Organização Arnon de Mello 

Minuta do 4º Aditivo ao Contrato nº 04-2014 (0669301)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 174



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

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2020.
À AJ-DG,
para análise da minuta de aditivo.
 
Registro que foi excluída a área do imóvel, bem

como que foram incluídos  os parágrafos segundo e terceiro
da Claúsula Primeira da minuta apresentada, por orientação
do Senhor Secretário de Administração.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/03/2020, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669302 e o código CRC 1817BA24.

0008937-31.2019.6.02.8000 0669302v1
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PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : EDIFÍCIO-SEDE. RENOVAÇÃO ALUGUEL.

 

Parecer nº 481 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 
Vêm os autos em epígrafe à apreciação desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único
do art. 38, da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da minuta
(0658520) do quarto termo aditivo ao Contrato nº 04/2014,
firmado com a ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO, CNPJ nº
12.199.147/0001-31, cujo objeto  é a locação do
imóvel  denominado “Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”,
situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-
Al, que ora sedia sua Secretaria. 

O presente termo aditivo tem por objetos:
a) a prorrogação da vigência do Contrato
nº 04/2014, locação do imóvel (prédio
comercial), denominado “Edifício
Jornalista ARNON DE MELLO”, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377,
Farol, Maceió-Al, composto de 15
(QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um)
pavimento térreo, 13 pavimentos
administrativos e 01 pavimento ático, e
mais um terreno vizinho que servirá de
estacionamento, pelo período de 2 (dois)
anos;
b) o reajuste do valor mensal do contrato
de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove
mil reais) para R$ 144.434,90 (cento e
quarenta e quatro mil e quatrocentos e
trinta e quatro reais e noventa centavos),
em razão da do IPCA-E acumulado no
período e a proposta apresentada pela
locadora (evento SEI 0659445).
 

Sabendo-se que o contrato original foi lavrado em
dia 27/02/2012, com vigência de 60 (sessenta) meses, a partir
da assinatura,  conforme se observa de sua Cláusula Quinta
(0468887), podendo ser prorrogado, nos termos do inciso I, §
3º, do artigo 62 da Lei nº 8.666/93, temos que:

a) o 1º termo aditivo (0509560) prorrogou a
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses;

b) o 2º termo aditivo (0569034) incluiu autorização
do locador para que o locatário pudesse sublocar o espaço de
22m² no 13º andar destinado à instalação de uma lanchonete;

c) o 3º termo aditivo (0660907) prorrogou a
vigência do contrato por mais 1 (um) mês, (em face do
impasse quanto ao valor do aluguel).

 
Constata-se, portanto a vigência do contrato.
  

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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Antes de iniciar a análise da mencionada minuta,
vale ressaltar que esta Assessoria Jurídica  já se manifestou
quanto às questões de fundo que envolvem a pretendida
prorrogação, quando da elaboração dos Pareceres nº 1999
(0474893), nº 2320 (0615938), nº 2615 (0634495) e nº 2697
(0639898), concluindo pela inviabilidade da renovação do
aluguel do edifício que ora sedia a Secretaria deste Regional,
por todos os fatos e argumentos ali expostos, tendo a questão
sido superada, conforme fundamentadamente exposto  na
Decisão nº 313 (0656868), quando o Presidente desta
Corte, acolhendo o  Parecer nº 150 (0650909), emitido
pela Assessoria Jurídica desta Presidência, concluiu:

"Outrossim, e sob o prisma jurídico,
convém salientar que o gestor está
sempre jungido à observância da
legalidade e da moralidade, por
induvidoso, mas também deve se nortear
por primados outros de mesma
envergadura que são a razoabilidade, a
proporcionalidade, a segurança jurídica,
o interesse público e a eficiência
descritos no artigo 2º da Lei nº 9.784/99.
Na mesma esteira, há que adequar sempre
os meios e os fins, tudo para que haja o
melhor resultado na ação administrativa.
 
Sem maior divagar, não cabe, neste
momento, ensejar tomadas de posição que
convirjam para o atropelo ou para a
impossibilidade de funcionamento do
Tribunal. Aceitar o torvelinho
administrativo seria compactuar com a
incerteza do processo eleitoral, missão
maior desta Especializada com previsão
de realização de pleito eleitoral ainda
durante o curso deste exercício. Ademais,
cabe ressaltar que incidir em arrosto a
esses primados desafiaria condições
fáticas declinadas pelas Secretarias desta
Casa, incidindo no potencial risco ao
funcionamento de suas unidades
estruturais e, principalmente, das
unidades cartorárias, tudo por força de
uma possível mudança que envolverá
estruturas nevrálgicas administrativas,
destacando a divisão de processamento de
dados num pleito que deverá ser realizado
pela primeira vez todo por meio do
processamento digital.
 
Tudo posto, e pelas razões acima
expostas, conclui-se pela impossibilidade
de conceber saída outra que não seja a
renovação contratual, por mais 1 (um)
ano, conforme orienta a Assessoria
Jurídica desta Presidência, mantendo a
imposição da penalidade contratual e
determinando a atuação das unidades de
atribuição para que permaneçam
observando as regras contratuais e
exigindo da locadora as ações de sua
responsabilidade legal e contratual.
 
Sigam, com isso, os autos à Secretaria de
Administração para que providencie, com
brevidade, as formalidades inerentes à
renovação contratual por meio da edição
consensual de novo termo aditivo.""
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3. DA POSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

 

Quanto ao novo prazo do  termo da prorrogação, de
relevo destacar sua procedência, em face de diversas
Decisões do Tribunal de Contas da União e da Orientação
Normativa nº 6, de 01/04/09, da Advocacia-Geral de União,
vazada nos seguintes termos:

 
“A vigência do contrato de locação de
imóveis, no qual a Administração é
locatária, rege-se pelo art. 51 da Lei nº
8.245, de 1991, não estando sujeita ao
limite máximo estipulado pelo inc. II do
art. 57, da Lei nº 8.666, de 1993.”
 

Com essa consideração, em havendo interesse da
Administração, plenamente possível a pretensão de prorrogar
o prazo de vigência do contrato em tela, desde que mantidas,
evidentemente, as condições autorizadoras da contratação
direta por dispensa de licitação, nos moldes preconizados no
inciso X, do art. 24, da Lei nº 8.666/93. 

 
4. DOS REQUISITOS PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

 
Em vista dos comandos normativos atinentes ao

tema em questão, têm-se como requisitos para a prorrogação
da vigência contratual a vontade formalmente justificada da
Administração, a aquiescência do contratado, a autorização da
autoridade competente para a celebração do ajuste e a
elementar condição da existência de créditos orçamentários
bastantes, respeitando-se todas as cláusulas pactuadas no
contrato principal, vez que se tem em mira a extensão, no
tempo, dos efeitos da avença originária.

Quanto ao primeiro ponto, alude-se à instrução
levada a efeito pela SAD, culminando na ampla discussão
havida nestes autos. Já a aquiescência da locadora consta no
evento 0659445. 

Ainda não consta dos autos a reserva de crédito.
Consta informação oriunda da Gerência Regional

do Patrimônio da União em Alagoas, acerca da inexistência de
imóvel de propriedade da União nesta Capital, que possa
atender à necessidade da Administração, conforme disposto
no art. 2º, § 2º, do Decreto nº 30, de 07/02/91  (0660793) 

 
5. DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL

 
A alínea "b" da cláusula primeira, da minuta do

presente termo aditivo, prevê o reajuste do valor mensal do
aluguel de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais)
para R$ 144.434,90 (cento e quarenta e quatro mil e
quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), em
razão da do IPCA-E acumulado no período e a proprosta
apresentada pela locadora (0659445).

 Frise-se que de acordo com o previsto no
parágrafo segundo da cláusula quarta do contrato (0509560),
o reajuste deve  basear-se na variação do IPCA-E para o
período.  

Submetido o tema à SCON/COFIN, essa informou
(0659717):

 

"Atendendo a solicitação retro,
informamos que o valor apresentado na
manifestação da empresa OAM -
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ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO
(0659445) encontra-se correto,
correspondendo ao índice acumulado
durante o período de 2019, este sendo de
3,91%, conforme apresentado da memória
de cálculo (0659715).
Entretanto, convém destacar que o IPCA-
E acumulado nos últimos meses 12 (doze)
meses, compreendidos no período de
28/02/2019 a 27/02/2020 é de 4,21%."

 
Neste ponto, tem-se que o valor proposto

pela locadora (0659445) - R$ 144.434,90, encontra-se abaixo
do valor resultante da aplicação do  índice previsto em
contrato (R$ 144.851,96) e do  laudo de avaliação atualizado
(0668969 - Proc. SEi 0001506-09.2020.6.02.8000), R$
160.000,00, pelo que a minuta se utiliza do citado valor  (R$
144.434,90).

 
 6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Quanto à lista de verificação, de que trata a

Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, ANEXO
XV, LISTA DE VERIFICAÇÃO - ALTERAÇÃO NOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (0659051), onde a
indicação do link de uma CND trabalhista vencida em janeiro
de 2020 (0608829) e outra consulta (0608910) informando
que os dados foram insuficientes para emissão de Certidão de
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida
Ativa da União.

Em seguida, tem-se:
a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - dados
insuficientes para emissão de Certidão (0658345);

b) Certidão positiva TST (0658345);
c) FGTS (0658345);
d) Fazenda Municipal (0508143);
e) Consulta consolidada TCU (0658345); 
f) CADIN (0658345);
g) declaração de indisponibilidade de imóvel da

União nesta Capital, na forma da regulamentação de regência
(0651186);

   
 7. DA MINUTA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO  

 
Com relação ao conteúdo da minuta do

quarto termo aditivo (0669301), vê-se que guarda consonância
com as regras dispostas no art. 55 da Lei de Licitações, pois
discrimina as partes contratantes (preâmbulo), os objetos -
prorrogação da vigência e reajuste do valor do aluguel, com a
ressalva do parágrafo primeiro no sentido da possibilidade de
se rescindir o contrato, com a devida motivação, antes de seu
termo final, desde que notifique a LOCADORA, por escrito,
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e as
obrigações, contidas nos parágrafos segundo e terceiro, da
locadora de sanar as pendências (cláusula primeira); o valor
decorrente da presente prorrogação contratual  (cláusula
segunda); a dotação orçamentária que garantirá os
pagamentos (cláusula terceira), o fundamento jurídico do
aditamento e do reajuste (cláusula quarta), a vinculação do
termo aditivo ao ato de autorização da Presidência e à
manifestação de vontade da contratada (cláusula quinta), a
publicidade (cláusula sexta) e, por fim, as incorporações do
termo aditivo ao contrato principal (cláusula sétima).
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8. ALTERAÇÃO NECESSÁRIA  

 

Sem embargo, há necessidade de se efetuar
a seguinte alteração na minuta do termo aditivo:

a) incluir, na cláusula quarta (suporte legal), a
menção ao parágrafo segundo da cláusula quarta do contrato
original, que trata do reajuste do aluguel.

 
9. CONCLUSÃO 

   
Persistindo as pendências apontadas na conclusão

do Parecer AJ/DG nº 279 (0658623),   registram-se,
respeitosamente, as ponderações contidas no item 2 (acima), 
do presente parecer.

Prosseguindo,  com a ressalva da  alteração citada
no item 8, acima, esta Assessoria Jurídica, na forma prevista
no parágrafo único, do Art. 38, da Lei nº 8.666/1993,  aprova,
em face de sua regularidade jurídica, a minuta do
quarto termo aditivo (0669301) ao Contrato nº 04/2014,
firmado com a ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO, CNPJ nº
12.199.147/0001-31, cujo objeto  é a locação do
imóvel  denominado “Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”,
situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-
Al, que ora sedia sua Secretaira. 

O presente termo aditivo tem por objetos:
a) a prorrogação da vigência do Contrato
nº 04/2014, locação do imóvel (prédio
comercial), denominado “Edifício
Jornalista ARNON DE MELLO”, situado
na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377,
Farol, Maceió-Al, composto de 15
(QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um)
pavimento térreo, 13 pavimentos
administrativos e 01 pavimento ático, e
mais um terreno vizinho que servirá de
estacionamento, pelo período de 2 (dois)
anos;
b) o reajuste do valor mensal do contrato
de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove
mil reais) para R$ 144.434,90 (cento e
quarenta e quatro mil e quatrocentos e
trinta e quatro reais e noventa centavos),
em razão da do IPCA-E acumulado no
período e a proposta apresentada pela
locadora (evento SEI 0659445).

 
Ao tempo em que se submetem os presentes autos a

essa Diretoria-Geral, remetem-se os autos, em paralelo,   à
SAD, para juntar a reserva de crédito e alterar a minuta do
termo aditivo, bem como à ACAGE, em razão do valor da
contratação, na forma da regulamentação de regência. 

 
À  consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/03/2020, às 22:40, 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
0669505 e o código CRC FDA1A17E.

0008937-31.2019.6.02.8000 0669505v30
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de março de 2020.
Tendo em vista os novos parâmetros financeiros da

contratação, conforme assinalado na Cláusula Primeira, letra
"b", da Minuta submetida à análise das competentes
assessorias jurídicas (0669301), solicito à COFIN que, sem
prejuízo das ações em curso, promova a reserva de crédito
necessária ao custeio da despesa no exercício, servindo-se, se
necessário, de sobras no disponível e de dotações
reprogramadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/03/2020, às 19:06, 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
0669924 e o código CRC A6F56ECB.

0008937-31.2019.6.02.8000 0669924v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (0669924).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/03/2020, 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
0670081 e o código CRC DF08929A.

0008937-31.2019.6.02.8000 0670081v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de março de 2020.

Senhor Presidente,

 

Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral ,
conforme Parecer 481 (0669505), atestando a regularidade do procedimento, objeto
dos presentes autos, bem como manifestação da Secretaria de Administração
(0669924), faço os presentes conclusos a Vossa Excelência, sugerindo a autorização
do aditamento da contratação, nos termos da minuta constante do evento SEI
0669301.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/03/2020, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0670208 e o código CRC 41C7BB28.

0008937-31.2019.6.02.8000 0670208v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  19/03/20  18:07                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 

  DATA EMISSAO    : 19Mar20                            NUMERO  : 2020PE000078   

  DATA LIMITE     :                                                             

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA: SAPEV. RESERVA DE CRéDITO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL DA ATUAL  

  SEDE DESTE TRIBUNAL. (CTR 04/2014). FONTE 100.                                

  PROC. 0008937-31.2019.6.02.8000. VALOR MENSAL: R$ 144.434,90.                 

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401082  1 167674  0100000000 339039 070277 IEF LOCIMO                49.457,59

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   19Mar20   18:03

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

20PE78 - reforçou o PE 39/2020. Cada pré empenho tem uma
fonte financeira diferente (0100 e 0127), conforme valores recebidos da
SOF/ME.

 
UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
POSICAO         : MARCO           - ABERTO                                    
CONTA CONTABIL  : 622910100 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                         
                                                                              
  CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$
  N 070011 00001 2020PE000038                                   1.257.566,82 C
  N 070011 00001 2020PE000039                                      56.790,77 C
TOTAL =                            =    1.314.357,59

Observação:

20PE78 REFORÇOU O 20PE39.

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 20/03/2020, às 10:21, 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
0670615 e o código CRC 98DB92D3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.
Tendo em vista a prorrogação da avença, com o

valor reajustado, realizamos a respectiva reserva de crédito
utilizando como complemento o orçamento de sobras
identificadas no valor de 25.295,34. Em tempo, relevante
salientar a necessidade de acompanhamento, pela unidade
responsável, de eventuais reajustes e/ou prorrogações, tendo
em vista a sobra de valor, na programação de aluguel, no
montante de R$ 14.719,52 .

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 19/03/2020, às 19:00, 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
0670622 e o código CRC BB06D50B.

0008937-31.2019.6.02.8000 0670622v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATO N. 04/2014. LOCAÇÃO DO PRÉDIO OAM. RENOVAÇÃO. PROPOSIÇÃO.

 

Parecer nº 515 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Senhora Assessora-Chefe,
 
Tratam-se os autos de proposta com vistas à

renovação do Contrato nº 04/2014, firmado com a
Organização Arnon de Mello, cujo objeto é o aluguel do
edifício onde se encontra instalada a sede deste
Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista a iminência de
sua vigência a se expirar em 27 de março de 2020.

 
Conforme se observa em seu instrumento

contratual original (0468887), a previsão de sua prorrogação
se encontra estabelecida na Cláusula Quinta, parágrafo
primeiro.  

 
Vale ressaltar, à princípio, que, quando da proposta

pela renovação do aludido contrato por mais 12(doze) meses
sob o valor mensal de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove
mil reais), o locador suscitou que o devido aceite ficaria
restrito à correção no valor atualmente praticado (0659445), o
que levou este Tribunal a consolidar proposição pela
prorrogação por mais 1(um) mês (0659723), mantido o preço
atual sem qualquer reajuste a ser aplicado, medida esta que
obteve, por fim, concordância do contratado (0660027),
culminando na celebração do 3º Termo Aditivo (0660907).

 
Ante curto prazo vigencial advindo do aditamento

acima citado, o Senhor Secretário de Administração, em seu
Despacho GSAD 0662806, assim peticionou:

 
Tendo em vista o debate levado a termo nestes
autos, que resultou na prorrogação do contrato
de locação do edifício onde funciona a sede por
apenas 1 (um) mês (0660914), e a patente
necessidade de permanência do Tribunal no
imóvel, sob pena de não realizar as eleições do
corrente ano, posto que incompatível,
ressalvado superior entendimento, o
gerenciamento do pleito com a mudança da
sede do Tribunal, abstraindo-se de qualquer
questão jurídica envolvida acerca da forma
dessa transferência, peço-lhe vênia para que
os autos sejam submetidos às unidades de
consultoria, especialmente a Assessoria
Jurídica (DG e Presidência), para que
orientem a elaboração da nova minta
contratual, de forma a contemplar
possíveis condicionantes considerando a
situação fático-jurídica enfrentada.
Quanto à avaliação do imóvel, tramita o
PA 0001506-09.2020.6.02.8000 com esse
propósito.
(Grifo nosso)
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Ademais, ao tomar conhecimento do Parecer
elaborado pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral de n.º
476/2020 (0669027), complementou:

 
Em face do Parecer 476, da AJ-DG (0669027),
remeto os presentes autos à SLC, para que
seja juntada a minuta da prorrogação
contratual a partir do próximo dia 27, por mais
dois anos, com possibilidade de rescisão após
os 12 (doze) meses iniciais, mediante
comunicação prévia de 3 (três) meses à
entidade proprietária, situação que se submete
à homologação superior, considerando as
dificuldades enfrentadas no processo de
renovação.
Da minuta deverão constar o preço proposto
pela proprietária e demais condições
apontadas pela Assessoria Jurídica, isto é, a
repetição das exigências contidas na cláusula
primeira do primeiro termo aditivo (0516223). 

 
Quanto ao preço mensal do aluguel a ser adotado -

R$ 144.434,90 (cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e
trinta e quatro reais e noventa centavos), inicialmente
lançado pelo locador em sua proposta de renovação
(0659445), temos que este fora obtido por meio da aplicação
do IPCA-E acumulado no período, valendo-se do dispositivo
contratual que assim o determina, contido no parágrafo
segundo da Cláusula Quarta do Contrato n.º 04/2014
(0468887), entendemos que este pode ser satisfatoriamente
adotado, principalmente se levando em conta o término de
validade de laudo de avaliação anterior (0468328), ao tempo
em que fora trazido laudo de avaliação atualizado, presente
nos autos SEI de n.º 0001506-09.2020.6.02.8000, com valor
bem superior ao pleiteado - R$ 160.000,00 (cento e sessenta
mil reais) (0668969).

 
Por outro lado, quanto à proposição de lançar na

redação da nova minuta a ser confeccionada concedendo a
possibilidade de rescisão contratual por este Tribunal após os
12(doze) meses iniciais desde prévia comunicação de 3(três)
meses ao locador, inserida no Parágrafo primeiro do alusivo
documento (0669301), convém salientar que o contrato
original (0468887) já pleiteia similar previsão contida em seu
parágrafo segundo a seguir transcrito:

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O LOCATÁRIO
poderá rescindir o contrato, com a devida
motivação, antes de seu termo final, desde que
notifique a LOCADORA, por escrito, com
antecedência mínima de 1(um) mês. A
resolução do contrato, com base neste
parágrafo, não originará obrigação ao
LOCATÁRIO de indenizar a LOCADORA por
antecipação do termo final do contrato.
 

Reexaminando os documentos então existentes
alusivos ao aditamento anterior, verificamos que se
encontram expiradas de validade as consultas de regularidade
da contratada junto ao FGTS, TCU, Portal da
Transparência, CNJ e fisco federal e municipal (0658345),
como também consulta há de trinta dias ao CADIN  (0658345),
ensejando a juntada de nova consulta atualizada da
contratada.

 
Assim, considerando que a lista de verificação se

refere à prorrogação contratual anterior (0659051), com
menção de documentos acima citados já desatualizados,
reforçamos o caráter de produção deste novo instrumento
pela Gestão contratual.
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Verificada a devida reserva de crédito para este ano

alusiva à pretensa renovação (0658594, 0658598 e 0670615).
 
Ademais, reforçamos o opinamento outrora trazido

em nosso Parecer de n.º 325/2020 (0661043) cujo trecho se
encontra a seguir reproduzido: 

 
 

Adstrito ao assunto, entendendo-se exaurido o
objeto destes autos com a consequente
autorização superior da Presidência deste
Tribunal (0660217), cumpre colacionar trecho
do opinamento outrora trazido por essa
Unidade técnica quando da análise do primeiro
aditamento contratual - Parecer n.º 387/2019
(0508512):  
Desta feita, considerando que
eventual renovação contratual deve ser
sempre precedida de prévia avaliação do
objeto, seguindo entendimento outrora
realizado pelas unidades técnicas, verificamos
que o laudo de avaliação constantes nos autos,
elaborado pela empresa Cotrim e Amaral
Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais,
contratada por este Regional, é o documento
determinante para nortear os valores a serem
instrumentalizados, recomendamos que seja
provisionado no referido contrato a ser lavrado
como custo mensal de locação o valor de R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais);  
Recomendamos ainda que sejam promovidos,
nos termos do instrumento contratual a ser
celebrado, cláusulas que venham a garantir
que a empresa locadora não somente
busque regularizar sua situação junto aos
órgãos responsáveis, como também adote
todas as medidas necessárias para a obtenção
da carta de "habite-se" do prédio, objeto do
pretendido contrato.
(Grifo nosso)
Ocorre que o Primeiro Termo Aditivo do
Contrato n.º 04/2014 (0509560) buscou
contemplar deveres ao locador que, ao
final de sua vigência, verificou-se não
atendidas por este, conforme se pode
abstrair de informe trazido pelo Senhor
Secretário de Administração acerca de
seu descumprimento (0614487), bem
como das promessas trazidas
pelo contratado quanto ao seu
acolhimento, levantadas somente após o
decurso do prazo vigencial do alusivo
aditamento (0659445).  
(Grifo nosso)

 

Ora, no que tange a descrição destes deveres,
seguimos o entendimento já levantado pela Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral em seu Parecer n.º 476/2020
(0669027) ao pontuar que 'tendo em vista a iminência do
término da atual vigência contratual, e restrito aos temas
suscitados, verifica-se que persistem  as pendências
apresentadas no decorrer do contrato de locação, pelo que se
sugere a repetição das exigências contidas na cláusula
primeira do primeiro termo aditivo (0516223), com as
ponderações a serem efetuadas pela Alta Administração', o
que se já verifica satisfatoriamente pontuados por meio da
redação presente no parágrafo segundo e terceiro da nova
minuta recém apresentada (0669301).   
 

Desta forma, considerando superada a
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discussão acerca da inviabilidade da pretensa renovação
outrora levantada por essa Assessoria técnica, por meio de
decisão da Presidência deste Tribunal (0660217), após
ouvida sua Assessoria Jurídica (0650909), a fim de que seja
dado proseguimento ao feito, recomendamos a atualização das
certidões de regularidade da contratada e da lista de
verificação para o aditamento pretendido, bem como a
correção na redação da minuta que trata da rescisão prévia
deste contrato

 
Diante desses apontamentos, sugerimos, por fim, o

retorno destes autos à Diretoria Geral. 
 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo.
À Diretoria Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 20/03/2020, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 20/03/2020, às 12:08, 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
0670820 e o código CRC 3739D496.

0008937-31.2019.6.02.8000 0670820v20
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
Atualizando o despacho anterior desta seção

(0670622), sobrevinda a informação da SAD no proc.
0001682-85.2020.6.02.8000 (0669577), realizamos a
respectiva reserva de crédito utilizando como complemento o
orçamento de sobras identificadas no valor de 25.295,34. Em
tempo, relevante salientar a necessidade de acompanhamento,
pela unidade responsável, de eventuais reajustes e/ou
prorrogações, tendo em vista a sobra de valor, na
programação de aluguel, no montante de R$ 3.035,20.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 20/03/2020, às 10:58, 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
0670876 e o código CRC F3E58BA9.
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PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO :

Proposição. Renovação de Contrato nº 04/2014,
que tem como objeto a locação do imóvel-sede
deste Regional. Realização de novo laudo de
avaliação do imóvel no Processo SEI nº 0001506-
09.2020.6.02.8000. Minuta de termo aditivo.
Parecer.

 

Parecer nº 520 / 2020 - TRE-AL/PRE/AJPRES

Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento em que se discute a

possibilidade de renovação do Contrato nº 04/2014, celebrado com as
Organizações Arnon de Mello, que tem como objeto a locação do
imóvel que alberga a sede deste Tribunal.

 
Esta unidade consultiva já havia proferido o Parecer nº

150 (0650909), por meio do qual opinou ser possível,
excepcionalmente, a renovação contratual, não obstante
irregularidades fiscais e outras inadimplências contratuais
apresentadas pelo locador, tendo em vista a inexistência de outro
prédio disponível nesta capital que pudesse ser utilizada pela Corte -
conforme declaração (0651186) da Secretaria de Patrimônio da
União - bem como em face da necessidade de se evitar quaisquer
prejuízos à continuidade dos serviços prestados por esta Justiça
Eleitoral, mormente, em ano de eleições municipais.

 
Sugeriu-se, no mesmo documento, que se celebrasse a

renovação pelo prazo de 1 (um) ano. 
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Na instrução do ajuste, frisou-se (0608915) que o laudo
de avaliação do imóvel (0468328) ainda estava válido. A minuta de
aditivo foi confeccionada com a previsão de reajuste do valor mensal
de aluguel de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) para R$
144.434,90 (cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e trinta e
quatro reais e noventa centavos), correspondente à variação do
IPCA-E ocorrida no período de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020,
na ordem de 3,91% (três inteiros e noventa e um centésimos por
cento).

 
Mais à frente, analisando minuta de aditivo contratual

com as especificações referidas (0659482), o Assessor Jurídico da
Diretoria-Geral manifestou-se (0659687) pela necessidade de
prorrogação do contrato com o valor máximo de aluguel de R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), conforme a avaliação do
imóvel efetuada (0468328).

 
Diante do impasse e em razão da urgência da renovação

do ajuste antes do esgotamento do prazo de vigência contratual,
sugeriu-se (0659687) a renovação do mesmo por mais um mês, nas
mesmas condições anteriores, ao tempo em que se realizaria um
novo laudo de avaliação, a fim de balizar o valor a constar na
prorrogação do contrato.

 
Autorizada a proposição por essa Presidência (0660217)

e formalizado o aditivo (0660907), procedeu-se com a nova avaliação
do imóvel, nos autos do Processo SEI nº 0001506-09.2020.6.02.8000,
sendo que o laudo (0668969) registrou a atriuição de valor de
mercado para a locação do prédio a quantia de R$ 160.000,00 (cento
e sessenta mil reais).

 
A Secretaria de Administração manifestou-se (0662806)

nos autos, sugerindo o pronunciamento da Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral e desta unidade jurídica, para que orientem a
elaboração de nova minuta contratual "de forma a contemplar
possíveis condicionantes considerando a situação fático-jurídica
enfrentada).

 
Por sua vez, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral

emitiu o Parecer nº 476 (0669027), registrando que persistiam as
pendências identificadas no curso da contratação, motivo pelo qual
seria recomendável a repetição das exigências contidas na cláusula
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primeira do primeiro termo aditivo (0516223), com as ponderações a
serem efetuadas pela alta administração.

 
Em seguida, a Secretaria de Administração fez a remessa

(0669141) dos autos à Seção de Licitações e Contratos, para que seja
juntada a minuta de prorrogação contratual por mais 2 (dois) anos,
com a possibilidade de rescisão após os 12 (doze) meses iniciais,
mediante comunicação prévia de 3 (três) meses à empresa locadora,
submetendo a situação à homologação superior.

 
Registrou ainda que a minuta deverá considerar o preço

proposto pela locadora e as demais condições apontadas pela
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral.

 
Juntada a minuta (0669301 e 0669302), seguiram os

autos eletrônicos à Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, que emitiu
o Parecer nº 481 (0669505), por meio do qual opinou, após a
superação da questão relativa ao óbice para a renovação contratual,
conforme Decisão nº 313 (0656868), dessa Presidência, pela
aprovação da minuta apresentada, com a sugestão de inclusão, na
cláusula quarta (suporte legal), a menção ao parágrafo segundo da
cláusula quarta do contrato original, que trata do reajuste do aluguel.

 
Foi efetuada a reserva de crédito correspondente à

prorrogação contratual
(0669924, 0670081, 0670614, 0670615 e 0670622).

 
A Assessoria de Contas e Apoio à Gestão emitiu o Parecer

nº 515 (0670820), no qual, também considerando a superação da
questão da viabilidade de renovação contratual, opinou pelo
prosseguimento do feito, com a recomendação de atualização das
certidões de regularidade da contratada e da lista de verificação para
o aditamento pretendido.

 
Também chamou a atenção para a desnecessidade de

previsão de possibilidade de rescisão contratual prévia ao
esgotamento da vigência, porque a mesma já estaria contida no
instrumento original, conforme excerto abaixo:

 
Por outro lado, quanto à proposição de lançar na
redação da nova minuta a ser confeccionada
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concedendo a possibilidade de rescisão contratual
por este Tribunal após os 12(doze) meses iniciais
desde prévia comunicação de 3(três) meses ao
locador, inserida no Parágrafo primeiro do alusivo
documento (0669301), convém salientar que o
contrato original (0468887) já pleiteia similar
previsão contida em seu parágrafo segundo a seguir
transcrito:
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O LOCATÁRIO poderá
rescindir o contrato, com a devida motivação, antes
de seu termo final, desde que notifique a
LOCADORA, por escrito, com antecedência mínima
de 1(um) mês. A resolução do contrato, com base
neste parágrafo, não originará obrigação ao
LOCATÁRIO de indenizar a LOCADORA por
antecipação do termo final do contrato.
 

Em paralelo, a Diretoria-Geral fez a conclusão do feito
(0670208), sugerindo a autorização do aditamento da contratação,
nos termos da minuta oferecida.

 
Vieram os autos a esta unidade consultiva para

pronunciamento.
 
Era o que havia de essencial a ser relatado.
 
Esta Assessoria Jurídica já se manifestou, no Parecer nº

150 (0650909), sobre a viabilidade jurídica de renovação contratual,
mesmo ciente de que a empresa locadora encontra-se com dívidas
fiscais e não cumpriu com todos os deveres ajustados, em face da
excepcional situação enfrentada por esta Corte, em razão da
inexistência de outro prédio nesta Capital que reúna todos os
atributos exigidos para ser utilizado como sua sede, bem como
devido à impossibilidade de realizar uma mudança para o prédio
equivalente à antiga secretaria deste Tribunal, que ainda se encontra
em reformas, e em face das eleições municipais a serem realizadas
daqui a alguns meses.

 
Cumpre citar trecho da consulta referida, a fim de que se

acompanhe melhor os argumentos apresentados naquela ocasião:
 

De início, cabe ressaltar que as pendências
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elencadas e enfrentadas no presente caso, foram
apontadas diversas vezes por esta Assessoria
Jurídica, inclusive tendo esta Unidade, de forma
reiterada, recomendado que todas elas fossem
devidamente sanadas.
Aliás, é importante destacar que, por instrumento da
Portaria Presidência nº 502/2018 - TRE-
AL/PRE/DG/GDG, foi determinada a instauração de
Comissão Sindicante para proceder conforme os
comandos constantes da Decisões 3.635/2018 e
4.671/2018, exaradas nos autos do Processo SEI
nº 0007138-55.2016.6.02.8000. Além disso, vale
pontuar que a Secretaria de Administração, em face
do descumprimento contratual, aplicou sanção
administrativa de multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor mensal do aluguel do Contrato nº
04/2014 e seu 1º Termo Aditivo, por cada mês de
atraso, a partir de maio de 2019, à empresa
Organização Arnon de Mello, conforme se verifica do
evento sei 0596050, constante do Processo SEI
nº 0004252-78.2019.6.02.8000.
O fato é que a empresa contratada permanece em
situação de irregularidade junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Prefeitura Municipal de
Maceió, bem como, até o presente momento, ainda
não entregou a "Carta de Habite-se", correspondente
a este prédio, tampouco procedeu com a averbação
do contrato de locação, encontrando-se a mesma em
situação de inadimplemento com respeito a inúmeras
obrigações contratuais.
Contudo, nesta oportunidade, cumpre ressaltar que
estamos a tratar de um prédio que reúne todos os
requisitos necessários ao funcionamento desta
Corte. Tanto assim que, alguns anos atrás, quando
foi necessário buscar um edifício que pudesse
albergar este Tribunal, somente se localizou o imóvel
referido, dentre os vários existentes nesta
capital, que atendesse às condições indispensáveis
para abrigar as diversas unidades administrativas
que integram a estrutura orgânica deste Tribunal
Regional. Situação, aliás, que se mantém inalterada,
diante da declaração da Secretaria de Patrimônio da
União, acostada a estes autos (evento sei 0651186),
de que não existem imóveis, no patrimônio da União,
localizados nesta Capital, que atendam a instalação
da sede deste Tribunal Eleitoral.
Vale recordar também que a antiga sede
administrativa deste TRE, localizada nas
proximidades da praça Sinimbú, ainda não se
encontra em condições de receber qualquer setor
administrativo desta Corte, visto que ainda se
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encontram pendentes diversas ações da reforma da
estrutura física do prédio, atualmente em execução.
Ademais, como bem salientou o Secretário de
Administração, com bastante propriedade, é
necessário recordar o considerável investimento já
realizado em infraestrutura para que as inúmeras
Unidades Administrativas de atuação que compõem
a Secretaria deste Tribunal Eleitoral pudessem se
instalar e desempenhar suas atribuições.
A par disso, a Administração deve ponderar as
consequências práticas de uma decisão dessa
grandeza, haja vista o princípio que norteia a
necessidade de se manter a continuidade do serviço,
notadamente, em razão da proximidade do processo
eleitoral e do fechamento do Cadastro de Eleitores,
uma vez que, eventual alteração da estrutura física
da sede deste Tribunal, em pleno ano eleitoral,
poderá ocasionar sérios prejuízos à prestação de
serviços ao público e ao planejamento e organização
das Eleições Municipais de 2020.
Em relação à recomendação feita pela Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral, no Parecer 2697
(0639898), quanto à renovação do laudo de avaliação
do imóvel, cabe salientar que, após diligência
realizada, a SEGEC informou que o prazo de vigência
do laudo atual é 08/11/2020 (Informação 491 -
 0651578), conforme consta do registro do imóvel no
Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso
Especial da União (0651577).
Nessa perspectiva, com vistas a elidir todo e
qualquer eventual prejuízo à continuidade dos
serviços prestados por esta Justiça Eleitoral, tem-se
por imperiosa a renovação do referido contrato de
locação, não obstante as várias obrigações
inadimplidas pela proprietária do imóvel.
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica sugere que
seja autorizada, de forma excepcional, a renovação
do contrato de aluguel do prédio que ora sedia esta
Corte (Contrato nº 04/2014), por mais 01 (um) ano,
sem descuidar, com isso, das providências que se
fazem necessárias para sanar as pendências
existentes.

 
A despeito da discussão em torno do valor a ser adotado

para a prorrogação da contratação, que ensejou a realização de novo
laudo de avaliação (0668969), pode-se afirmar que os motivos que
justificavam a excepcionalidade da renovação ainda estão presentes. 
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Mais que isso, entende-se que a emergência da pandemia
do COVID-19, que atualmente assola este país, pode agravar ainda
mais as circunstâncias excepcionais justificadoras da prorrogação,
vez que as paralizações visando à contenção epidêmica que já estão
ocorrendo tendem a prejudicar as obras em curso na antiga sede
deste Tribunal, bem como ocasionar atrasos nos preparativos para as
eleições vindouras. 

 
Por tais motivos, salvo melhor entendimento, parece ser

imprescindível a manutenção da sede desta Corte no prédio
atualmente locado. É mister, portanto, proceder com a renovação
contratual.

 
De outro lado, não de pode descuidar do fato de que a

contratação ainda permanece com uma série de irregularidades, em
razão do descumprimento de deveres de parte da empresa locadora. 

 
Tais pendências, relacionadas à necessidade de

regularização documental e à quitação de débitos fiscais, devem ser
sanadas pela proprietária do prédio, motivo pelo qual é necessária a
inclusão no aditivo contratual das mesmas exigências contidas na
cláusula primeira do primeiro termo aditivo, conforme a oportuna
sugestão do Assessor Jurídico da Diretoria-Geral (0669027).

 
Ademais, conforme bem apontado pela Assessoria de

Contas e Apoio à Gestão, mesmo que prorrogado o contrato, não se
faz necessária a inclusão no aditivo de cláusula relativa à hipótese de
rescisão antecipada, considerando que já há regra nesse sentido, no
parágrafo segundo, da cláusula quinta, do contrato original
(0468887).

 
É mister ter em consideração que a renovação contratual

em comento é excepcional, conforme os fundamentos lançados pela
Decisão nº 313 (0656868). Portanto, entende-se como adequada a
prorrogação por 2 (dois) anos, conforme contemplado na minuta de
aditivo, mas com a possibilidade de rescisão antecipada, tão logo se
encontre alternativa viável para o funcionamento da sede desta
Corte.

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica da Presidência

sugere a Vossa Excelência, salvo melhor juízo, e com lastro nas
consultas emitidas pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral

Parecer 520 (0670997)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 198



(0669505) e pela Assessoria de Contas e Apoio à Gestão (0670820),
que seja aprovada a minuta de aditivo contratual apresentada, após a
incorporação das alterações na minuta e da realização das
providências sugeridas pelos órgãos consultivos já citados, quais
sejam:

 
i) incluir, na cláusula quarta (suporte legal), a menção

ao parágrafo segundo da cláusula quarta do contrato original, que
trata do reajuste do aluguel;

ii) correção na redação da minuta no ponto atinente à
rescisão prévia deste contrato, a qual já está prevista no parágrafo
segundo, da cláusula quinta, do contrato original;

iii) atualização das certidões de regularidade da
contratada; 

iv) atualização da lista de verificação para o aditamento
pretendido.

 
Sugere-se ainda que, ao final, sejam remetidos os autos

eletrônicos à Secretaria de Administração, para a formalização do
ajuste e demais providências necessárias.

 
É o parecer. À consideração superior de Vossa

Excelência.
 
Respeitosamente,
 
Pedro Augusto de Holanda Falcão
Analista Judiciário - Assessor Jurídico da Presidência em

exercício

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Assessor Jurídico Substituto, em 20/03/2020, às 13:32, 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
0670997 e o código CRC 5D163C74.

0008937-31.2019.6.02.8000 0670997v9
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PROCESSO : 0008937-31.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO :  

 

Decisão nº 760 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Formalizado o terceiro termo aditivo ao presente

contrato (0660217), que trata da locação da sede deste Tribunal e foi
prorrogado por um prazo de 30 (trinta) dias e que ainda se encontra
vigente e sem majoração do custo mensal, recebo novamente
conclusos os autos com nova proposta de aditivo, desta vez com a
previsão de um prazo de 2 (dois) anos e com majoração do valor
mensal de R$ 139.000,00 (centro e trinta e nove mil reais) para R$
144.434,90 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e
quatro reais e noventa centavos), em razão da aplicação do índice de
reajuste pactuado (IPCA-E) acumulado no período.

 
Observando a tramitação do feito, constato que a

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0669505), em parecer, em
que pese salientar a existência das já conhecidas pendências fiscais
da locadora e que são passíveis da aplicação mensal de penalidade de
5% (cinco por cento) do valor da locação, salientou a necessidade de
ajuste na minuta apresentada pela Seção de Licitações e Contratos
(0669301), além de recomendar a juntada, aos autos, da reserva de
crédito para fazer face à despesa, o que foi observado (0670622).

 
A seguir, a Assessoria de Contas e Apoio à Gestão

ratificou o posicionamento da AJ-DG sugerindo também a atualização
das certidões de regularidade da contratada e da lista de verificação
para o aditamento pretendido, bem como a correção na redação da
minuta que trata da rescisão prévia deste contrato.

 
Por fim, a Assessoria Jurídica desta Presidência,

reafirmando os pontos levantados na análise precedente sobre o
tema (0650909), suscitou a atual pandemia declarada em razão do
COVID-19 como fator a mais para justificar a urgência da renovação
contratual e, salientando pontos que entende como de necessária
retificação na mesma minuta já referida, ratificou a viabilidade da
contratação.

 
Tudo posto, e por vislumbrar, nos autos, os motivos de

caráter emergencial, autorizo a formalização do quarto termo que
tem por finalidade:

 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº
04/2014, locação do imóvel (prédio comercial),
denominado “Edifício Jornalista ARNON DE
MELLO”, situado na Avenida Aristeu de
Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al, composto
de 15 (QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um)
pavimento térreo, 13 pavimentos
administrativos e 01 pavimento ático, e mais
um terreno vizinho que servirá de
estacionamento, pelo período de mais 2
(dois) anos; e
 
b) o reajuste do valor mensal do contrato de
R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais)
para R$ 144.434,90 (cento e quarenta e quatro
mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e
noventa centavos), em razão da do IPCA-E
acumulado no período e a proposta
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apresentada pela locadora (evento SEI
0659445).
 

 
Sigam os autos à Secretaria de Administração para que

observe, com urgência:
 
 
a )      A necessidade de alteração da minuta
mediante a observância dos pontos sugeridos
pelas Assessorias Jurídicas da Diretoria-Geral
e desta Presidência;
 
b )      A formalização do instrumento aditivo,
para subscrição;
 
c )      A ciência à locadora e a publicidade
desta decisão e do instrumento contratual,
como e quando necessário;
 
d )      A emissão da nota de empenho
respectiva; e
 
e)      A adoção das providências necessárias à
liquidação da despesa, quando necessário.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 20/03/2020, às 14:32, 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
0671097 e o código CRC 1C38D73D.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671097v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
Em cumprimento à Decisão nº 760, da Presidência

(0671097), remeto os autos:
a)  à SLC, para a alteração da minuta mediante a

observância dos pontos sugeridos pelas Assessorias Jurídicas
da Diretoria-Geral (item 8 do Parecer nº 481 - 0669505) e da
Presidência (correção na redação da minuta no ponto atinente
à rescisão prévia deste contrato, a qual já está prevista no
parágrafo segundo, da cláusula quinta, do contrato
original); formalização do instrumento aditivo, para
subscrição; ciência à locadora e a publicidade desta decisão e
do instrumento contratual, como e quando necessário;

b) à SEGEG, para atualizar as certidões de
regularidade da contratada, no que possível; e

c) à COFIN, para a emissão da nota de empenho
respectiva e adoção das providências necessárias à liquidação
da despesa, quando necessário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/03/2020, às 14:54, 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
0671109 e o código CRC D92D0D2C.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671109v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0671109,

apresentamos as seguintes certidões/informações:
CND Trabalhista - positiva - 0658239;
Certidão FGTS: 0671119;
Informamos que não existe registro no SICAF para

a empresa e que a  não possui regularidade junto à RFB -
 0658233.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 20/03/2020, às 15:27, 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
0671116 e o código CRC 60174FA9.
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
Ciente do Despacho SEGEC 0671116, devolvo os

autos à SLC e à COFIN, para as demais providências
assinaladas no Despacho GSAD 0671109.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/03/2020, às 15:40, 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
0671123 e o código CRC F2BCE079.
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0671123).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/03/2020, às 15:45, 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
0671186 e o código CRC 4CC1458B.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Quarto  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014 
Processo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 

 

Minuta 

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014, 

celebrado entre a União, por intermédio do 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 

e a Organização Arnon de Mello.  

 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, bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 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 ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO, CNPJ 
nº 12.199.147/0001-31, estabelecida na Av. Aristeu de Andrade, nº 355, Bairro do Farol, Maceió/AL, 
neste ato representada por seu Diretor Executivo Luís Pereira Duarte de Amorim, titular da Cédula de 
Identidade nº 2003001094186-SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 332.104.974-00, residente e domiciliado 

nesta cidade, e-mail: joaoh3326@gmail.com, Telefone: (82) 99623-6551, resolvem ajustar o presente 
TERMO ADITIVO nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação da vigência do Contrato nº 04/2014, locação do imóvel (prédio comercial), 
denominado “Edifício Jornalista ARNON DE MELLO”, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al, composto de 15 (QUINZE) pavimentos, sendo 01 (um) 
pavimento térreo, 13 pavimentos administrativos e 01 pavimento ático, e mais um terreno 
vizinho que servirá de estacionamento, pelo período de 2 (dois) anos; 

b) o reajuste do valor mensal do contrato de R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) 
para R$ 144.434,90 (cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e 
noventa centavos), em razão da  do IPCA-E acumulado no período e a proprosta apresentada 
pela locadora (evento SEI 0659445). 

 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  A LOCADORA se compromete a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias,  

a partir da data de assinatura deste instrumento, o planejamento das medidas a serem adotadas no 

sentido de regularizar as questões de segurança da edificação com vista a obtenção do habite-se.  
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Quarto  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

PARÁGRAFO  SEGUNDO – O prazo previsto no parágrafo acima será em dobro para a LOCADORA 

apresentar o planejamento relativo a sua plena regularidade fiscal. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR. 
 
 O valor mensal do aluguel será R$ 144.434,90 (cento e quarenta e quatro  mil e 
quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), a partir da nova vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Considerando o período da prorrogação contratual, o valor total deste aditivo 
é de R$ 3.466.437,60 (três milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e trinta e 
sete reais e sessenta centavos). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, consignados no Programa de 
Trabalho: Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 167674, Natureza da Despesa nº 339039  (Outros 
Serviços de Terceiros  - Pessoa Jurídica)  
 
PARÁGRAFO  ÚNICO - As despesas nos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias pertinentes, previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas na Lei Orçamentária de cada exercício financeiro. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL. 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e 
alterações, e no Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta  e no Parágrafo Segundo  da Cláusula Quarta 
do contrato original. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO LOCADORA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão da lavra do Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Presidente (evento SEI nº XXXX), e à manifestação de vontade da Locadora 
(evento SEI nº 0659445). 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO. 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Quarto  Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 
Processo Administrativo nº 0008937-31.2019.6.02.8000 
 

 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o presente termo 
a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus termos o 
presente aditamento, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma, o qual segue assinado pelas 
partes contratantes. 

 
Maceió/AL, xx de março de 2020. 

 
Pelo Locatário: 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 
Locadora: 

 
Senhor Luís Pereira Duarte de Amorim 

Diretor Executivo da Organização Arnon de Mello 
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DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2020.
À AJ-DG,
para ratificação da minuta de aditivo ajustada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/03/2020, às 10:05, 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
0671249 e o código CRC 896B835E.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671249v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Esta AJ-DG manifesta sua ciência à versão ajustada,

pela SLC, da minuta do quarto termo aditivo ao Contrato nº
04/2014 (0671248), conforme Parecer AJPRES nº 520
(0670997).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/03/2020, às 14:37, 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
0671399 e o código CRC 85EF81DB.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671399v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/03/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/03/2020, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/03/2020, às 18:32, 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
0671441 e o código CRC 4D5FC28B.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671441v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/03/2020, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/03/2020, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/03/2020, às 18:32, 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
0671443 e o código CRC 91A9C1A0.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671443v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

20NE229 E 20NE230.

Observação:

EMPENHOS SOMADOS NO VALOR DE R$ 1.314.357,59.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 23/03/2020, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671455 e o código CRC A4246669.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de março de 2020.
Efetivadas as alterações determinadas na Decisão

760 (0671097), retornem-se os autos conclusos a Vossa
Excelência, para a necessária e competente atuação, com a
recomendação de que a minuta de quarto termo aditivo
alterada, constante do evento SEI 0671248, seja devidamente
assinada pelas partes e posteriormente publicada a medida,
para que assim possa surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/03/2020, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671485 e o código CRC 3EF88941.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671485v1
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E-mail - 0671492

Data de Envio: 
  23/03/2020 15:32:06

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    joao3326@gmail.com

Assunto: 
  4º Aditivo ao Contrato nº 04/2014 para assinatura

Mensagem: 
   Sra Ivonete,

encaminho em anexo o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 para assinatura, se possível
eletrônica (via token) da mesma.
Após devolver no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a máxima urgência possível, em caso de
assinatura eletrônica para o email slc@tre-al.jus.br.

Atenciosamente,
Ingrid Pereira de Lima Araújo

Anexos:
    Quarto Termo Aditivo ao Contrato 04-2014 - Prorrogação (Gazeta).pdf
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DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2020.
À COFIN,
 
A emissão de 02 empenhos (doc. 0671441

e 0671443) para o 4º aditivo ao Contrato 04/2014 deve ao fato
de ser necessário usar 2 fontes orçamentárias diferentes
(0100 e 0127) a fim de complementar todo o valor necessário.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 23/03/2020, às 16:38, 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
0671554 e o código CRC D0F99927.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671554v1
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E-mail - 0671602

Data de Envio: 
  23/03/2020 16:46:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    luisthiago@gazetaweb.com

Assunto: 
  4º Aditivo ao contrato nº 04/2014 para assinatura 

Mensagem: 
  Senhor Luis,

encaminho em anexo o Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 para assinatura, se possível
eletrônica (via token) da mesma. 
Após devolver no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com a máxima urgência possível, em caso de
assinatura eletrônica para o email slc@tre-al.jus.br.
Caso não seja possível a assinatura eletrônica, solicito a impressão de duas vias e assinatura das mesmas
com a maior brevidade possível. Devendo o documento ser endereçado a Seção de Licitações e Contratos
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Atenciosamente,
Ingrid Pereira de Lima Araújo

Anexos:
    Quarto Termo Aditivo ao Contrato 04-2014 - Prorrogação (Gazeta).pdf
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DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2020.
À SAD (c/c p SEGEC p ciência),
Para assinatura dos empenhos 2020NE000229

(0671441) e 2020NE000230 (0671443), bem como ciência da
informação constante no despacho SGO (0671554).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/03/2020, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671659 e o código CRC CC9E6657.

0008937-31.2019.6.02.8000 0671659v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
Em atenção à Conclusão GDG 0671485 e tendo em

vista os expedientes colacionados pela Seção de Licitações e
Contratos 0671492 e 0671602, retorno os autos ao Gabinete
da Secretaria de Administração para acompanhamento do
feito. 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 25/03/2020, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672469 e o código CRC E15438A6.

0008937-31.2019.6.02.8000 0672469v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2020.
Ciente do Despacho SGO 0671554, devolvo os

autos à SLC e à SEGEC, para necessárias providências, em
atenção ao Despacho GPRES 0672469.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 00:57, 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
0673040 e o código CRC A9539521.

0008937-31.2019.6.02.8000 0673040v1

Despacho GSAD 0673040         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 222



Termo Aditivo 4º ao Ctato.nº 04/2014 (0673170)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 223



Termo Aditivo 4º ao Ctato.nº 04/2014 (0673170)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 224



Termo Aditivo 4º ao Ctato.nº 04/2014 (0673170)         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 225



26/03/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5789380 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: 26/03/2020 11:59:50
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5789380
   Data prevista de publicação: 27/03/2020
   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

12535027 Extrato do Convênio nº 32-2019 (TRE e pilar ) -requisição
de pessoal.rtf

53da47ba295c30df
2abe44f37874dff5 3,00 R$

99,12

12535028 Extrato do Convênio nº 33-2019 (TRE e Pilar ) -
manutenção.rtf

e3781e88eefaa5c0
ee7ef57a29efb961 3,00 R$

99,12

12535029 Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15-2019
(biblioteca).rtf

355744163d9f61c0
afc144eaadfa6098 3,00 R$

99,12

12535030 Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 04-2014
(OAM).rtf

58a7c428b43c1f54
75a0db94a25185e8 3,00 R$

99,12

12535031 Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 08-2019
(ativa).rtf

1fd0914aa4afe38e
8aad39b4afdc6c05 3,00 R$

99,12

12535032 Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 09-2019
(ativa).rtf

7cae63e8eb641f5f
0fa1670bc05ce77b 3,00 R$

99,12

TOTAL DO OFICIO 18,00 R$
594,72
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DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
À
SCON
 
Para registro contratual.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 26/03/2020, às 15:08, 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
0673334 e o código CRC A4CAFFC2.

0008937-31.2019.6.02.8000 0673334v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

__ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
27/03/20 09:33 NS USUARIO : MAURICIO
DATA EMISSAO : 23Mar20 VALORIZACAO : 23Mar20 NUMERO : 2020NS000931
UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
FAVORECIDO : 12199147/0001-31 - ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM
EMP
TITULO DE CREDITO : 2020RC000027 DATA VENCIMENTO : 27Mar22

OBSERVACAO
REGISTRO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR 04/2014,
REFERENTE
A PRORROGAÇÃO PRAZO DE ALUGUEL DO EDIFÍCIO SEDE DO TRE-AL, PARA O
PERÍODO DE 2
7-03-2020 A 27-03-2022, COM CONCESSÃO DE REAJUSTE, CONF. PROC. SEI NR
0008937-
31.2019.6.02.8000

L EVENTO   INSCRICAO        CLAS.CONT    CLAS.ORC                    V A L O R
01 541404   12199147000131  812310301
                                                                   3.466.437,60

LANCADO POR : 54373956472 - MAURICIO UG : 070172 27Mar20 09:28
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA
 
******************************************************************************
 
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  27/03/20  10:25                                      USUARIO : MARCIO         
                                                       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 12199147000131                                            
  ORG ARNON DE MELLO ASSESSORIA E ADM EMPRESARIAL LTDA                          
                               SALDO ANTERIOR A 01MAR               125.100,01C

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 0673624         SEI 0008937-31.2019.6.02.8000 / pg. 228



    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    23Mar 070011 00001 NS000931 541404         3466.437,60C        3.591.537,61C
                                                                               
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/03/2020, às 10:27, 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
0673624 e o código CRC 1BD23D3F.

0008937-31.2019.6.02.8000 0673624v6
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020NS000931

Observação:

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

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/03/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673849 e o código CRC 7EAC0CFD.
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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 05302020032700081
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos de
fitotecas, fitas de Backup e Racks. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N. 0005/2020
- VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA - item 09/R$456,60; item10/R$280,00. Integra
da ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 114 de 14/06/2019, pág. 107; nº 188 de 27/09/2019,
págs. 135 e 136; nº 243 de 17/12/2019, pág. 153 e nº 250 de 27/12/2019, pág. 250. As
Atas estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo-SP, 25 de março de 2020.
TÂNIA MARIA GUIDO

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 226302066248000. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Formação
de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de rede corporativa de longa distância WAN por meio de
links satélite VSAT, compreendendo: implantação, configuração, disponibilização de
ferramentas de gerenciamento com manutenção preventiva e corretiva da rede de serviços de
dados dedicado e exclusivo entre as unidades do TRE-AC.. Total de Itens Licitados: 9. Edital:
27/03/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, 1389, Isaura Parente
- Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00018-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/04/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 26/03/2020) 70002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0008362-23.2019.6.02.8000. O Desembargador
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL, homologou, em 17/03/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2020, cujo objeto é o registro de preços de lanches
em eventos, em que seu objeto foi adjudicado a empresa STE EVENTOS E ACESSORIA
LTDA., CNPJ nº 11.831.861/0001-09, pelo valor unitário R$ 16,95 e total de R$ 20.340,00 ,
com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 26 de março de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000662-59.2020.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 25/03/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2020, cujo objeto é a
contratação de prestação dos serviços de seguro veicular para a frota do TRE/AL, em que
seu objeto foi adjudicado a empresa GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ nº 90.180.605/0001-
02, pelo valor total de R$ 9.600,00 , com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no
Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 26 de março de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº 0010165-41.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, II, e art 65, parágrafos 5º e 8º da Lei nº 8.666/1993; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº 40.911.117/0001-41,
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por 12 meses; revisão do valor mensal de R$
20.307,95 para R$ 20.260,39; e reajuste do insumos na ordem de 3,57%. Valor anual (nova
vigência): R$ 313.440,15. Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0008937-31.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL,  e a
Organização Arnon de Mello, CNPJ 12.199.147/0001-31, Objeto: prorrogação da vigência
do Contrato, locação do imóvel (prédio comercial), denominado Edifício Jornalista ARNON
DE MELLO, situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al, pelo período
de 2 (dois) anos; e reajuste do valor mensal de R$ 139.000,00 para R$ 144.434,90. Valor
total R$ 3.466.437,60; Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0000985-35.2018.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e Luis
Henrique Costa Amorim, CPF 091.273.534-19, e Laís Regina Costa Amorim, CPF
095.629.914-82. Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, locação do imóvel situado
na Avenida Aristeu de Andrade, n. 406, Farol, Maceió-Al, pelo período de 12 meses;. Valor
total R$ 90.000,00; Assinatura: 12/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019; Proc. SEI nº 0010167-11.2019.6.02.8000; Fund.
Legal: art. 57, II, e art 65, parágrafos 5º e 8º da Lei nº 8.666/1993; Partes: União, através do TRE/AL,
e a empresa AtivaServiços Gerais Eireli CNPJ nº 40.911.117/0001-41, Objeto: Prorrogação da vigência
do Contrato por 12 meses; revisão do valor mensal de R$ 30.377,12 para R$ 30.359,38; e reajuste do
insumos na ordem de 3,57%. Valor anual (nova vigência): R$ 448.541,99. Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 33/2019; Processo nº 0003122-53.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Pilar - AL, CNPJ nº 12.200.150/0001-
28 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-
38; Objeto: o apoio, por parte do Município, ao TRE/AL, nas atividades de manutenção do
cartório eleitoral no que respeita a serviços de limpeza, asseio, conservação e vigilância.
Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (11/12/2019), podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 32/2019; Processo nº 0003122-53.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Pilar/AL, CNPJ nº 12.200.150/0001-
28, e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-
38; Objeto: a conjugação de esforços entre os partícipes para atuar em parceria, na
continuidade das ações institucionais necessárias à realização das atividades inerentes à
Justiça Eleitoral, no Município de Pilar/AL, no que concerne à requisição de pessoal.
Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (11/12/2019), podendo ser prorrogado.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000194-95.2020. Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixo comutado
(STFC), de longa distância Nacional - DDD (fixo-fixo e fixo móvel), conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 27/03/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00008-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 25/03/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE CANCELAMENTO

ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o

cancelamento do item 16 da Ata de Registro de Preços nº 57/2019 (PAD nº 008404/2018),
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, GEL, CONCENTR AÇ ÃO
70%. O cancelamento ocorre devido à ausência do produto em estoque nas fábricas, fato
decorrente do surto de Corona Vírus. Data da autorização do cancelamento:
25/03/2020.

Manaus (AM), 27 de março de 2020.
JÚLIO BRIGLIA MARQUES

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 10870/2019. Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de
material de consumo médico odontológico.. Total de Itens Licitados: 99. Edital: 27/03/2020
das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela -
Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00020-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 13/04/2020 às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O Edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71)
3373-7110.

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/03/2020) 70013-00001-2019NE000054

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 83372019. Objeto: Registro de preço visando a eventual aquisição de material
de expediente.. Total de Itens Licitados: 73. Edital: 27/03/2020 das 08h00 às 17h59.
Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00021-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/04/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (73)3237-1376.

ATHIE MARCOS ASSIS RAMOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/03/2020) 70013-00001-2020NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 17/2019 celebrado com a EMPRESA TELEMAR
NORTE LESTE S.A, CNPJ: 33.000.118/0001-79. Objeto: visa prorrogar o Contrato por mais 12
(doze) meses, a partir de 7 de maio de 2020. Fundamento: 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, c/c Cláusula Décima Primeira do Contrato n.º 17/2019, e na
autorização do Diretor-Geral no PAD n.º 22.755/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela empresa, Davi de Oliveira Bertucci e Carlos Alberto da
Costa Barbosa. DATA: 13/03/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 10/2020. Processo n.º 19.473/2019
Objeto: aquisição de material para manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos pertencentes ao TRE-CE. O objeto foi adjudicado à empresa: FABRÍCIO
RACHADEL COSTA, CNPJ: 33.618.396/0001-94 valor: R$ 8.064,00. Homologado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 16/03/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
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Ofício nº 680 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 30 de março de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor

LUÍS PEREIRA DUARTE DE AMORIM

Diretor Executivo da ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO

Avenida Aristeu de Andrade, nº 355, Farol

Maceió/AL

Assunto: Entrega. Via. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014. Processo SEI nº
0008937-31.2019.6.02.8000.

Prezado Senhor,

 

Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação, tratando-se do
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014, celebrado entre o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa de Vossa Senhoria, para fins de
acompanhamento.

 

Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer
esclarecimentos.

 

 

                      Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/03/2020, às 12:45, 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
0674577 e o código CRC AEBD74D8.
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DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
À SAPEV,
para envio do ofício 680.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/03/2020, 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
0674581 e o código CRC 515D7309.

0008937-31.2019.6.02.8000 0674581v1
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