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Memorando nº 1290 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 18 de novembro de 2020.

Para: Coordenadoria de Serviços Gerais/SMR

Assunto: Instalação de toldo - Fórum Elitoral

 

Senhor Coordenador de Serviços Gerais,
Senhor Chefe da Seção de Manutenção e Reparos.
 
Em reunião realizada ontem, conforme ata de evento 0811548,

acolheu-se proposição da empresa contratada para o transporte de urnas e
mídias (Ribal Locadora de Veículos Ltda.),  no sentido de, seguindo o modelo
adotado nas eleições 2018, ser instalado um toldo na área do estacionamento
do Fórum Eleitoral, especificamente próximo ao muro onde ficam as bandeiras,
para que seja montada a estrutura de recepção dos envelopes de mídias e de
outros materiais de votação aos agentes formalmente designados para
conduzir essa operação, como forma de auxiliar os trabalhos de apuração das
juntas eleitorais da Capital.

Dessa forma, solicito que seja, de pronto, elaborado o Termo de
Referência e remetido o feito diretamente à SEIC, para imediata cotação de
preços, com vistas à contratação que deverá ser concluída ainda nesta
semana, dada a proximidade do 2º Turno de Votação.

A SMR deverá ainda providenciar no espaço ponto elétrico para
que o pessoal da empresa possa utilizar seus equipamentos 

Para maior detalhamento, a Unidade poderá se valer dos
parâmetros da contratação reallizada em 2018.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2020, às 09:19, 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
0811546 e o código CRC 1AD8C135.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

 
1. Objeto -
 
Serviço de locação de toldos de lona com estrutura de

tubos de aço galvanizado e cadeiras sem braço, para serem alocados
no Fórum Eleitoral da Capital-Maceió, para proporcionar melhoria na
estrutura de recepção dos envelopes de mídias e de outros materiais
de votação, das Eleições 2020, no período de 28 a 30 de novembro de
2020, como forma de auxiliar os trabalhos de apuração das juntas
eleitorais da Capital.

 
2. Justificativa -
 
a) Proporcionar condições adequadas de instalações,

tanto aos servidores como os equipamentos empregados nos
trabalhos de apuração das juntas eleitorais da Capital. b) Opta-se
pela locação das tendas e cadeiras, em detrimento da aquisição
desses itens, porquanto seria bem mais dispendioso para o Tribunal
adquirir e manter e conservar esses itens, sobretudo porque se
destinam ao atendimento de uma demanda específica e transitória.

 
3. Quantidades e Especificações do objeto -
LOTE ÚNICO
 
ITEM 1.1 TOLDOS DE LONA COM ESTRUTURA DE

TUBOS DE AÇO GALVANIZADO: Diária correspondente a serviço de
locação de toldos de lona com estrutura de tubos de aço galvanizado,
para abrigar uma área de 108 m² (cento e oito metros quadrados) da
ação direta do sol e da chuva ( 3 (três) unidades de 6m x 6m, por
exemplo), no período de 28 a 30 de novembro de 2020, totalizando 3
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(três) diárias. a) As dimensões da área em que serão montados os
toldos são variáveis; b) A montagem dos toldos deverá ser feita de
modo que nos pontos de ligação não haja aberturas capazes de
permitir vazamento de água e nem permitir a passagem do sol nas
laterais. c) Os toldos deverão ser completos (estrutura + cobertura +
laterais), confeccionados em lona, de fácil limpeza, com estrutura em
aço galvanizado ou aço carbono pintado e de dimensões apropriadas
para o local, atender as especificações da ABNT e aprovados pelo
INMETRO.

 
ITEM 1.2 CADEIRAS PLÁSTICAS: Diária correspondente

a serviço de locação de 30 (trinta) cadeiras plásticas, sem braço,
branca, confeccionada em polietileno de alta resistência e de fácil
limpeza, seguindo as especificações da ABNT e aprovadas pelo
INMETRO, podendo chegar a um total de 3 (três) diárias.

 
4. Local de entrega/ montagem -
 
O material deverá ser entregue e montado no Forum

Eleitoral de Maceió, sito na Avenida Fernandes Lima, 3487, Farol,
Maceió-AL.

 
5. Prazo de montagem / desmontagem -
 
a) O material deverá ser entregue e montado no horário

de expediente normal do Forum Eleitoral de Maceió;
b) O gestor do contrato confirmará a data da entrega e

montagem do material com antecedência mínima de 24 horas;
c) O recolhimento dos materiais deverá ser efetuado no

dia 30 de novembro do ano em curso. O gestor do contrato
confirmará a data de desmontagem e recolhimento do material com
antecedência mínima de 24 horas.

 
6. Pagamento -
 
a) O pagamento será efetuado mensalmente, conforme

demanda da CONTRATANTE, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, após o atesto da Nota
Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue juntamente com as
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente
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após conclusão dos serviços;
b) O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos

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

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

d) Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas;

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

f) O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo
para efeito de emissão das notas fiscais;

g) Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.

 
7. Gestão e fiscalização -
 
A gestão será exercida por servidor indicado pela

administração deste Regional. A fiscalização será de
responsabilidade do administrador do Forum Eleitoral de Maceió.

 
8. Sanções Administrativas -
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar

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

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

8.1.2 Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento)
ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor da
obrigação não cumprida dentro do prazo contratual, na hipótese de
atrasos injustificado, considerando-se como inexecução parcial,
quando houver percentual de execução, ou total da obrigação,
quando não houver percentual de execução;
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8.1.3 Multa de 25% (vinte e cinco por cento), no caso de
descumprimento total, a incidir sobre o valor do contrato, ou parcial,
a incidir sobre o saldo remanescente de contrato;

8.1.4 Impedimento de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, descredenciamento no
SICAF, ou nos sistema de cadastramento de fornecedores, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, caso convocado dentro do prazo de validade da
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos, conforme previsto no art. 7º da Lei nº
10.520/2002;

8.2 Poderá a Administração considerar inexecução total
ou parcial do contrato, conforme o caso, para imposição da
penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias do início do
cumprimento das obrigações contratuais;

8.3 A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa;

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

 
9. Disposições Gerais -
a) Os produtos a serem fornecidos não precisam ser

novos, porém, devem estar em bom estado de uso e conservação, ser
de excelente qualidade e confeccionados segundos as normas da
ABNT e aprovados pelo INMETRO;

b) A mão-de-obra e o transporte necessários à entrega,
montagem, desmontagem e recolhimento do material deverão estar
inclusos nos custos totais e ser fornecidos pela CONTRATADA sob
sua exclusiva responsabilidade;

c) Todo o material necessário à instalação das tendas,
incluindo fixação completa, assim como a aplicação de qualquer
material complementar necessário aos trabalhos, tais como:
ferramentas, instrumentos de medição, parafusos, pregos, cordas,
amarras, pesos, contra-pesos, produtos de limpeza, etc, deverá ser
fornecido pela CONTRATADA sendo de sua exclusiva
responsabilidade;

Termo de Referência SMR 0813104         SEI 0011772-55.2020.6.02.8000 / pg. 9



d) Toda a mão-de-obra e material necessário à instalação
das cadeiras, a aplicação de produtos químicos e todas as operações
de limpeza, deverão estar inclusos no custo total e ser fornecido pela
CONTRATADA e sob sua exclusiva responsabilidade;

e) Em todos os trabalhos realizados caberá à
CONTRATADA o fornecimento de todos os equipamentos de proteção
individual e coletiva (EPI e EPC) que se fizerem necessários;

f) Após a realização do serviço de montagem e/ou
desmontagem, instalação e/ou fixação das tendas e cadeiras, o local
deverá ser devidamente limpo, com a remoção de sobras de material,
etc; bem como recuperadas estruturas afetadas quando da
instalação;

g) O julgamento das propostas será por lote.
 
10. Valor estimado da contratação -
 
Pesquisa a cargo da SEIC.
 

Maceió, 19 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/11/2020, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813104 e o código CRC C6860C00.
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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 novembro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o Termo de Referência (0813104), para

análise, aprovação e demais encaminhamentos legais.
 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/11/2020, 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
0813166 e o código CRC F00DDF78.

0011772-55.2020.6.02.8000 0813166v1
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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 novembro de 2020.
Aprovo o Termo de Referência SMR 0813104,

exceto quanto ao item cadeiras, e solicito à SEIC urgente
cotação do item abaixo:

Serviço de locação de toldos de lona com
estrutura de tubos de aço galvanizado
e cadeiras sem braço, para serem alocados no
Fórum Eleitoral da Capital-Maceió, para
proporcionar melhoria na estrutura de
recepção dos envelopes de mídias e de outros
materiais de votação, das Eleições 2020, no
período de 28 a 30 de novembro de 2020,
como forma de auxiliar os trabalhos de
apuração das juntas eleitorais da Capital.
 

Item 1.1:
ITEM 1.1 TOLDOS DE LONA COM
ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO: Diária correspondente a
serviço de locação de toldos de lona com
estrutura de tubos de aço galvanizado, para
abrigar uma área de 108 m² (cento e oito
metros quadrados) da ação direta do sol e da
chuva ( 3 (três) unidades de 6m x 6m, por
exemplo), no período de 28 a 30 de novembro
de 2020, totalizando 3 (três) diárias. a) As
dimensões da área em que serão montados os
toldos são variáveis; b) A montagem dos toldos
deverá ser feita de modo que nos pontos de
ligação não haja aberturas capazes de permitir
vazamento de água e nem permitir a passagem
do sol nas laterais. c) Os toldos deverão ser
completos (estrutura + cobertura + laterais),
confeccionados em lona, de fácil limpeza, com
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estrutura em aço galvanizado ou aço carbono
pintado e de dimensões apropriadas para o
local, atender as especificações da ABNT e
aprovados pelo INMETRO.
 

Em paralelo, devolvo os autos à SMR, para efeito
das medidas complementares, no que concerne às instalações
acessórias.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2020, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813252 e o código CRC F7217AA6.

0011772-55.2020.6.02.8000 0813252v1
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E-mail - 0813303

Data de Envio: 
  19/11/2020 17:41:02

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

Para (com cópia oculta):
    macserv.alagoas@gmail.com
    eventospadrao@hotmail.com
    alex_vsantana@hotmail.com
    jfsomluz@gmail.com
    jfsomluz@ig.com.br
    jflocacoesfestas@gmail.com
    aquariusfestas@terra.com.br
    joao.tab@hotmail.com
    capelapalco@hotmail.com
    abricar-toldos@ig.com.br
    digitoldos@gmail.com
    toldosmomentos@hotmail.com
    toldosvaranda@gmail.com
    fannueleventos@ig.com.br
    epifanioproducoes@hotmail.com
    padraofinanceiro@hotmail.com
    epromocoeseeventos@gmail.com
    renttec@renttec.com.br
    razzon1@hotmail.com
    jcbd.diretoria@gmail.com
    fernanda@conexao-al.com.br
    thales_granja@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento locação de toldos e cadeiras plásticas. 2º turno Eleições 2020. CONTRATAÇÃO
DIRETA - URGENTE. PA 0011772-55.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento, até às 12 horas do dia 24/11/20 - terça-feira, para os serviços de locação,
mediante contratação direta, conforme resumo abaixo, para o segundo turno das eleições 2020 - dias 28
a 30 de novembro de 2020:

ITEM 1.1 TOLDOS DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO: Diária correspondente a
serviço de locação de toldos de lona com estrutura de tubos de aço galvanizado, para abrigar uma área
de 108 m² (cento e oito metros quadrados) da ação direta do sol e da chuva ( 3 (três) unidades de 6m x
6m, por exemplo), no período de 28 a 30 de novembro de 2020, totalizando 3 (três) diárias. a) As
dimensões da área em que serão montados os toldos são variáveis; b) A montagem dos toldos deverá
ser feita de modo que nos pontos de ligação não haja aberturas capazes de permitir vazamento de água
e nem permitir a passagem do sol nas laterais. c) Os toldos deverão ser completos (estrutura + cobertura
+ laterais), confeccionados em lona, de fácil limpeza, com estrutura em aço galvanizado ou aço carbono
pintado e de dimensões apropriadas para o local, atender as especificações da ABNT e aprovados pelo
INMETRO.

ITEM 1.2 CADEIRAS PLÁSTICAS: Diária correspondente a serviço de locação de 30 (trinta) cadeiras
plásticas, sem braço, branca, confeccionadas em polietileno de alta resistência e de fácil limpeza,
seguindo as especificações da ABNT e aprovadas pelo INMETRO, podendo chegar a um total de 3 (três)
diárias.

Anexamos o Termo de Referência completo, com as demais condições da locação.

Pedimos que nos seja comunicado por email, caso não haja interesse em participar.

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0813104.html
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E-mail - 0813349

Data de Envio: 
  19/11/2020 18:10:40

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

Para:
    festiva-@hotmail.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento locação de toldos e cadeiras plásticas. 2º turno Eleições 2020. CONTRATAÇÃO
DIRETA - URGENTE. PA 0011772-55.2020

Mensagem: 
  Prezado Sr Márcio,

Conforme contato telefônico mantido há pouco, solicitamos orçamento, até às 12 horas do dia 24/11/20 -
terça-feira, para os serviços de locação, mediante contratação direta, conforme resumo abaixo, para o
segundo turno das eleições 2020 - dias 28 a 30 de novembro de 2020:

TOLDOS DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO: Diária correspondente a serviço
de locação de toldos de lona com estrutura de tubos de aço galvanizado, para abrigar uma área de 108
m² (cento e oito metros quadrados) da ação direta do sol e da chuva ( 3 (três) unidades de 6m x 6m, por
exemplo), no período de 28 a 30 de novembro de 2020, totalizando 3 (três) diárias. a) As dimensões da
área em que serão montados os toldos são variáveis; b) A montagem dos toldos deverá ser feita de modo
que nos pontos de ligação não haja aberturas capazes de permitir vazamento de água e nem permitir a
passagem do sol nas laterais. c) Os toldos deverão ser completos (estrutura + cobertura + laterais),
confeccionados em lona, de fácil limpeza, com estrutura em aço galvanizado ou aço carbono pintado e de
dimensões apropriadas para o local, atender as especificações da ABNT e aprovados pelo INMETRO.

Anexamos o Termo de Referência completo, com as demais condições da locação, informando que a
contratação será apenas para o item 1 - toldos.

Pedimos que nos seja comunicado por email, caso não haja interesse em participar.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0813104.html
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De: Digitoldos Toldos e Coberturas <digitoldos@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2020 04:08 PM

Assunto: [seic] Solicitação de orçamento locação de toldos e cadeiras plásticas. 2º turno Eleições 2020. CONTRATAÇÃO
DIRETA - URGENTE. PA 0011772-55.2020

Segue em anexo o orçamento para aluguel de TENDAS para o TRE/AL.

Aguardo confirmação de recebimento.

Atenciosamente,

Em qui., 19 de nov. de 2020 às 17:43, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,
 
Solicitamos orçamento, até às 12 horas do dia 24/11/20 - terça-feira, para os
serviços de locação, mediante contratação direta, conforme resumo abaixo, para o
segundo turno das eleições 2020 - dias 28 a 30 de novembro de 2020:
 
 
ITEM 1.1 TOLDOS DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO: Diária
correspondente a serviço de locação de toldos de lona com estrutura de tubos de
aço galvanizado, para abrigar uma área de 108 m² (cento e oito metros quadrados)
da ação direta do sol e da chuva ( 3 (três) unidades de 6m x 6m, por exemplo),
no período de 28 a 30 de novembro de 2020, totalizando 3 (três) diárias. a) As
dimensões da área em que serão montados os toldos são variáveis; b) A montagem
dos toldos deverá ser feita de modo que nos pontos de ligação não haja aberturas
capazes de permitir vazamento de água e nem permitir a passagem do sol nas
laterais. c) Os toldos deverão ser completos (estrutura + cobertura + laterais),
confeccionados em lona, de fácil limpeza, com estrutura em aço galvanizado ou
aço carbono pintado e de dimensões apropriadas para o local, atender as
especificações da ABNT e aprovados pelo INMETRO.
 
 
ITEM 1.2 CADEIRAS PLÁSTICAS: Diária correspondente a serviço de locação de 30
(trinta) cadeiras plásticas, sem braço, branca, confeccionadas em polietileno de
alta resistência e de fácil limpeza, seguindo as especificações da ABNT e
aprovadas pelo INMETRO, podendo chegar a um total de 3 (três) diárias.
 
Anexamos o Termo de Referência completo, com as demais condições da locação.
 
Pedimos que nos seja comunicado por email, caso não haja interesse em
participar.
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
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Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
(82) 99981.2312
 
 

Anexados:

Arquivo: Orçamento_Tenda_TRE-
AL.pdf

Tamanho:
165k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS 
CNPJ: 32.485.988/0001-12 

Email: digitoldos@gmail.com – Site: www.digitoldos.com 
Tel.: (84) 98706-5549/(84)98108-1209 

 

 

 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO  
 
 

1. DADOS DO CLIENTE: 
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

CNPJ: 06.015.041/0001-38 

Endereço: Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL 

 

 

2. SERVIÇOS SOLICITADOS PELO CLIENTE 
 
2.2 Serviço de Locação de TENDAS DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO: Diária 

correspondente a serviço de locação de toldos de lona com estrutura de tubos de aço galvanizado, para abrigar 
uma área de 108 m² (cento e oito metros quadrados) da ação direta do sol e da chuva ( 3 (três) unidades de 

6m x 6m, por exemplo), no período de 28 a 30 de novembro de 2020, totalizando 3 (três) diárias.  
 

 

ITEM  DESCRIÇÃO UND. QUANT.  
UNITÁRIO 

PREÇO  
PREÇO 
TOTAL 

1 

Aluguel de 03 (três) tendas em lona com 
estrutura em ferro galvanizado  
Totalizando 108 m2. Pagamento feito 
em diárias de aluguel. 
Medidas: 6m x 6m cada. 

DIÁRIA 3 R$ 665,00 R$ 1.950,00 

          R$ 1.950,00 

MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS 

 
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

 
LONA: Lona plásica, impermeável, indicada para reduzir o calor do ambiente. Aditivado com 
proteção anti-uv, anti-oxidante, anti-fungo, retardante de chama, que evitam amarelamento e 
ressecamento da lona; 
ESTRUTURA desenvolvidas de acordo com as normas ABNT e NBR em perfis tubulares de aço de 
carbono SAE 1010/1020, com solda mig, com proteção anticorrosiva, COLUNAS em Tubos de 4 
Polegadas com parede de 3mm, Mão francesa em Tubos de 2,5 Polegadas com parede de 2mm, 
Arcos e tirantes em tubos de 2 polegadas com parede de 2mm, pintura sintética automotiva. 
Todo o conjunto oferece garantia de ventos de até 80 km/h. Sapatas 200 x 200 mm, com chapas 
estruturais de 3/8 com estrutura em aço galvanizado ou aço carbono pintado e de dimensões apropriadas 

para o local, atender as especificações da ABNT e aprovados pelo INMETRO. 
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DIGITOLDOS TOLDOS E COBERTURAS 
CNPJ: 32.485.988/0001-12 

Email: digitoldos@gmail.com – Site: www.digitoldos.com 
Tel.: (84) 98706-5549/(84)98108-1209 

 

 
 
4. Prazo para Montagem/ Desmontagem 
 

a) O material deverá ser entregue e montado no horário de expediente normal do Forum Eleitoral 
de Maceió; 

b) O gestor do contrato confirmará a data da entrega e montagem do material com antecedência 
mínima de 24 horas; 

c) O recolhimento dos materiais deverá ser efetuado no dia 30 de novembro do ano em curso. O 
gestor do contrato confirmará a data de desmontagem e recolhimento do material com antecedência 
mínima de 24 horas. 

 
 
5. FORMAS DE PAGAMENTO 
 

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, conforme demanda da CONTRATANTE, 
mediante ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias úteis, 
após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue juntamente com as 
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários, somente após conclusão dos 
serviços. 

 
 
6. TERMOS E CONDIÇÕES 
 

 
6.1.Validade da Proposta: 
 

• Esta proposta tem validade de 15 dias. 

 
 
 
 
 
Natal, 20 de Novembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
Luiz Gonzaga da Silva 

Proprietário 

Assinado digitalmente por LUIZ 
GONZAGA DA SILVA 37864106404:
32485988000112
Razão: Eu sou o autor deste 
documento
Localização: Natal RN
Data: 2020.11.20 16:02:21-03'00'

LUIZ GONZAGA DA SILVA 
37864106404:32485988000112
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De: Varanda <toldosvaranda@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 20/11/2020 08:29 AM

Assunto: [seic] Solicitação de orçamento locação de toldos e cadeiras plásticas. 2º turno Eleições 2020. CONTRATAÇÃO
DIRETA - URGENTE. PA 0011772-55.2020

Segue orçamento de locação 

Departamento Comercial:
Fones: 82 3328 1909 / 82 99919-4246 whats
 

www.toldosvaranda.com.br

Em qui., 19 de nov. de 2020 às 17:43, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,
 
Solicitamos orçamento, até às 12 horas do dia 24/11/20 - terça-feira, para os
serviços de locação, mediante contratação direta, conforme resumo abaixo, para o
segundo turno das eleições 2020 - dias 28 a 30 de novembro de 2020:
 
 
ITEM 1.1 TOLDOS DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO: Diária
correspondente a serviço de locação de toldos de lona com estrutura de tubos de
aço galvanizado, para abrigar uma área de 108 m² (cento e oito metros quadrados)
da ação direta do sol e da chuva ( 3 (três) unidades de 6m x 6m, por exemplo),
no período de 28 a 30 de novembro de 2020, totalizando 3 (três) diárias. a) As
dimensões da área em que serão montados os toldos são variáveis; b) A montagem
dos toldos deverá ser feita de modo que nos pontos de ligação não haja aberturas
capazes de permitir vazamento de água e nem permitir a passagem do sol nas
laterais. c) Os toldos deverão ser completos (estrutura + cobertura + laterais),
confeccionados em lona, de fácil limpeza, com estrutura em aço galvanizado ou
aço carbono pintado e de dimensões apropriadas para o local, atender as
especificações da ABNT e aprovados pelo INMETRO.
 
 
ITEM 1.2 CADEIRAS PLÁSTICAS: Diária correspondente a serviço de locação de 30
(trinta) cadeiras plásticas, sem braço, branca, confeccionadas em polietileno de
alta resistência e de fácil limpeza, seguindo as especificações da ABNT e
aprovadas pelo INMETRO, podendo chegar a um total de 3 (três) diárias.
 
Anexamos o Termo de Referência completo, com as demais condições da locação.
 
Pedimos que nos seja comunicado por email, caso não haja interesse em
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participar.
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
(82) 99981.2312
 
 

Anexados:

Arquivo: LOC-  TRE
URGENTE  2020.docx

Tamanho:
40k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document
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   LAÉRCIO CHADA ME CGC: 12.622.114/ 0001-52
   END.: AV. MENINO MARCELO, 1600 SERRARIA
   CONFECÇÃO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÕES DE TOLDOS
   FONE: 3328- 1909 / 99919-4246.                                                                
   Toldosvaranda@gmail.com

                                                                                                                             MACEIÓ, 20 DE NOVEMBRO DE 2020

AO
TRE
Att: MARIA MARCIA LEITE DE MELO -  99981-2312
 

PREZADO CLIENTE, ESTAMOS ENVIANDO ORÇAMENTO PARA LOCAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:
 
 - 03 TENDAS : 6,0 X 6,0;
 - COM FECHAMENTOS;
 - 30 CADEIRAS.

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO:

- LOCAL: A COMBINAR;
- PERÍODO:  03 DIAS;
- MONTAGEM:  01/04/2020;. 
- RETIRADA: APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO.

 
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 

- R$ 2.300,00 ( DOIS MIL E TREZENTOS  REAIS )  

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  AVISTA VIA DEPÓSITO EM CONTA.
  

OS EQUIPAMENTOS OBJETOS DESTE CONTRATO FICARÃO SOB RESPONSABILIDADE DO 
CONTRATANTE POR QUALQUER DANO CAUSADO AO MESMO, DURANTE PERÍODO ACIMA 
ESTIPULADO. 
 
 
COLOCAMO-NOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO DE Vs PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS QUE SE FAÇA 
NECESSÁRIO. 

FIRMAMO-NOS 
ATENCIOSAMENTE

Deptº de Vendas
David monteiro

98807 - 3416
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E-mail - 0814236

Data de Envio: 
  23/11/2020 12:45:16

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

Para (com cópia oculta):
    macserv.alagoas@gmail.com
    eventospadrao@hotmail.com
    alex_vsantana@hotmail.com
    jfsomluz@gmail.com
    jfsomluz@ig.com.br
    jflocacoesfestas@gmail.com
    aquariusfestas@terra.com.br
    joao.tab@hotmail.com
    capelapalco@hotmail.com
    abricar-toldos@ig.com.br
    toldosmomentos@hotmail.com
    fannueleventos@ig.com.br
    epifanioproducoes@hotmail.com
    padraofinanceiro@hotmail.com
    epromocoeseeventos@gmail.com
    renttec@renttec.com.br
    razzon1@hotmail.com
    jcbd.diretoria@gmail.com
    fernanda@conexao-al.com.br
    thales_granja@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento locação TENDAS. 2º turno Eleições 2020. CONTRATAÇÃO DIRETA - URGENTE.
PA 0011772-55.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita para cotação/orçamento da locação de TENDAS, conforme abaixo e
informamos que não serão necessárias as cadeiras. Serão apenas as TENDAS, para contratação urgente
e direta.

As propostas serão recebidas até às 12 horas do dia 24/11/20 - terça-feira, para os serviços de locação,
mediante contratação direta, para o segundo turno das eleições 2020 - dias 28 a 30 de novembro de
2020:

ITEM 1.1 TOLDOS (TENDAS) DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO: Diária
correspondente a serviço de locação de toldos de lona com estrutura de tubos de aço galvanizado, para
abrigar uma área de 108 m² (cento e oito metros quadrados) da ação direta do sol e da chuva ( 3 (três)
unidades de 6m x 6m, por exemplo), no período de 28 a 30 de novembro de 2020, totalizando 3 (três)
diárias. a) As dimensões da área em que serão montados os toldos são variáveis; b) A montagem dos
toldos deverá ser feita de modo que nos pontos de ligação não haja aberturas capazes de permitir
vazamento de água e nem permitir a passagem do sol nas laterais. c) Os toldos deverão ser completos
(estrutura + cobertura + laterais), confeccionados em lona, de fácil limpeza, com estrutura em aço
galvanizado ou aço carbono pintado e de dimensões apropriadas para o local, atender as especificações
da ABNT e aprovados pelo INMETRO.

Pedimos que nos seja comunicado por email, caso não haja interesse em participar.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0813104.html
    E_mail_0813303.html
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E-mail - 0814790

Data de Envio: 
  23/11/2020 18:26:14

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

Para:
    toldosvaranda@gmail.com
    vendas@toldosvaranda.com

Assunto: 
  Solicitação de reenvio de orçamento apenas para TOLDOS/TENDAS. PA 0011772-55.2020

Mensagem: 
  Prezado Senhor David Monteiro,

Conforme nos falamos mais cedo, estamos aguardando o orçamento apenas para a locação dos
toldos/tendas. 
As cadeiras foram retiradas da contratação.

Desde já agrademos,

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alaogas - TRE-AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Proposta_0814220_Proposta_Toldos_Varanda.pdf
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De: aquariusfestas@terra.com.br

Para: seic@tre-al.jus.br

Data: 24/11/2020 09:31 AM

Assunto: [seic] Orçamento

Bom dia, Maria Marcia!

Segue em anexo o orçamento,

Atenciosamente,

João Pontual.

Anexados:

Arquivo:

ORÇAMENTO

TRE MARIA

MARCIA.docx

Tamanho:

53k

Tipo de Conteúdo:

application/vnd.openxmlformats-

officedocument.wordprocessingml.document
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MM DE SOUZA GOMES 
Rua Faustino Silveira, 219 – Bebedouro 

Maceió – AL.  

  
CEP.  57.018 – 620 

CNPJ. 24.171.456/0001-82 
Fones: 3241-3049/ 8858-0466/ 9351-0466. 

 
 

De: João Pontual 
Para: Maria Marcia TRE 

 
                Em atendimento a solicitação de Vsª, estamos enviando os valores 

dos materiais, conf. tabela abaixo:  

 

 ORÇAMENTO 
 

         Ítem Quantidade Preço R$ Total R$ 

Tenda  6x6         3   200,00  600,00 
Fechamento 6x6         3     50,00  150,00 
     Total  750,00 

 

 

                                         Obs: Locação referente a 3 diárias 
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De: Fernanda Lima <fernanda@conexao-al.com.br>

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

Data: 24/11/2020 08:53 AM

Assunto: [seic] Solicitação de orçamento locação TENDAS. 2º turno Eleições 2020. CONTRATAÇÃO DIRETA -

Bom Dia!!!

Segue orçamento em anexo do dorme solicitação. Qualquer esclarecimento
estou a sua disposição.

Em seg, 23 de nov de 2020 12:45, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita para cotação/orçamento da locação de
TENDAS, conforme abaixo e informamos que não serão necessárias as
cadeiras. Serão apenas as TENDAS, para contratação urgente e direta.

As propostas serão recebidas até às 12 horas do dia 24/11/20 - terça-
feira, para os serviços de locação, mediante contratação direta, para
o segundo turno das eleições 2020 - dias 28 a 30 de novembro de 2020:

ITEM 1.1 TOLDOS (TENDAS) DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO
GALVANIZADO: Diária correspondente a serviço de locação de toldos de
lona com estrutura de tubos de aço galvanizado, para abrigar uma área
de 108 m² (cento e oito metros quadrados) da ação direta do sol e da
chuva ( 3 (três) unidades de 6m x 6m, por exemplo), no período de 28
a 30 de novembro de 2020, totalizando 3 (três) diárias. a) As
dimensões da área em que serão montados os toldos são variáveis; b) A
montagem dos toldos deverá ser feita de modo que nos pontos de
ligação não haja aberturas capazes de permitir vazamento de água e
nem permitir a passagem do sol nas laterais. c) Os toldos deverão ser
completos (estrutura + cobertura + laterais), confeccionados em lona,
de fácil limpeza, com estrutura em aço galvanizado ou aço carbono
pintado e de dimensões apropriadas para o local, atender as
especificações da ABNT e aprovados pelo INMETRO.

Pedimos que nos seja comunicado por email, caso não haja interesse em
participar.

Atenciosamente,

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

Anexados:
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MACEIÓ, 23 DE NOVEMBRO DE 2020. 
 

 
PARA: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
EVENTO: ELEIÇOES 2° TURNO 
LOCAL:  
PERIODO: 28 a 30 DE NOVEMBRO 
ASSUNTO: LOCAÇÃO 
 
Prezado (a) senhor (a): 
Atendendo solicitação de V.S., apresentamos nossa proposta de acordo com os itens abaixo. 
 
 
 
DESCRIÇÃO: 
 
 
03 toldos medindo 6x6 
 
 
 
 
 
 
CUSTOS: 
 
O valor ajustado será de R$ 1.800.00 ( Mil e Oitocentos Reais) 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
Á combinar 
 
Obs: Esclarecemos que os valores apresentados, não estão inclusos taxas tais como: consumo de 
energia, limpeza periódica, segurança, assim como a reserva e locação do espaço físico onde 
serão montados os referidos, o que será de total responsabilidade de V.S. 
 
VALIDADE: 
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Este orçamento tem validade de 30 (trinta) dias a contar desta data. 
Certos a de poder contar com vossa preferência, colocamo-nos ao vosso dispor para outros 
esclarecimentos. 
 
 
 
 

Atenciosamente: 
 
 
 
 

 

  
Fernanda Lima 

Departamento Comercial 
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ORÇAMENTO 
APROVAÇÃO DE LOCAÇÃO 

 
 
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ: 
INSC. ESTADUAL:                                                  INSC.  MUNICIPAL:  
ENDEREÇO:                                     
BAIRRO:                                                                  CEP: 
CIDADE:                                                                  UF: 
FONE:                                                                      FAX:                 
E-MAIL:                 
RESPONSÁVEL:                                                     CPF: 

 
EVENTO:            
PERÍODO:  
TOTAL DE ÁREA EM M²:                                               Nº DO ESTANDE: 
LOCAL:   

 
OBS.: Informamos a V.Sa., que todas e quaisquer taxas que venham a ser cobradas, quer 
seja pela Promotora e/ou Montadora Oficial (através do manual do expositor como: taxa 
de energia, limpeza na montagem e desmontagem, administração do pavilhão, dentre 
outras) não estão inclusas no valor do projeto e será de responsabilidade do Contratante. 

. 
FORMA DE PAGAMENTO: (  ) A VISTA = 50%  NO PEDIDO E 50% NO DIA DO EVENTO.       
 
DATA DE VENCIMENTO: (     /       /          )        
                                       
VALOR TOTAL:  
 

 (ENVIAR VIA FAX OU POR E-MAIL O COMPROVANTE DE DEPÓSITO) 

 

DATA DA APROVAÇÃO:                                  
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  

 

Enviar esta ficha devidamente preenchida, assinada e datada. 
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[seic] PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

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

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 24 de novembro de 2020 13:34 BRT

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA TENDAS.pdf
562kB

Bom dia!
Segue em anexo proposta orçamentária.

Atenciosamente;
Missi

Administrativo 
FANNUEL MONTAGEM E EVENTOS 

 Rua Ramon Lima s/n - Pov. de Santa Rita 
 Marechal Deodoro - Alagoas - Tel.: (82) 3328-4956 / 99982-8924 / 99983-0024 

www.fannueleventos.com.br 
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[seic] Solicitação de orçamento locação TENDAS. 2º turno Eleições 2020. CONTRATAÇÃO
DIRETA - URGENTE. PA 0011772-55.2020

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

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 24 de novembro de 2020 11:41 BRT

Prezada Maria Márcia, boa tarde!
Segue anexo orçamento solicitado.

Atenciosamente,

Andréia Pires
Administra�vo
Padrão	Locações	e	Eventos	Eireli-EPP
Av. Alice Karoline, 48
Bairro: Cidade Universitária - Cep: 57073-415 - Maceió/AL
Fones: (82)3372-2530

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 23 de novembro de 2020 12:45
Assunto: Solicitação de orçamento locação TENDAS. 2º turno Eleições 2020. CONTRATAÇÃO DIRETA - URGENTE. PA
0011772-55.2020
 
Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação feita para cotação/orçamento da locação de TENDAS, conforme abaixo e
informamos que não serão necessárias as cadeiras. Serão apenas as TENDAS, para contratação urgente
e direta.

As propostas serão recebidas até às 12 horas do dia 24/11/20 - terça-feira, para os serviços de locação,
mediante contratação direta, para o segundo turno das eleições 2020 - dias 28 a 30 de novembro de
2020:

ITEM 1.1 TOLDOS (TENDAS) DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO: Diária
correspondente a serviço de locação de toldos de lona com estrutura de tubos de aço galvanizado, para
abrigar uma área de 108 m² (cento e oito metros quadrados) da ação direta do sol e da chuva ( 3 (três)
unidades de 6m x 6m, por exemplo), no período de 28 a 30 de novembro de 2020, totalizando 3 (três)
diárias. a) As dimensões da área em que serão montados os toldos são variáveis; b) A montagem dos
toldos deverá ser feita de modo que nos pontos de ligação não haja aberturas capazes de permitir
vazamento de água e nem permitir a passagem do sol nas laterais. c) Os toldos deverão ser completos
(estrutura + cobertura + laterais), confeccionados em lona, de fácil limpeza, com estrutura em aço
galvanizado ou aço carbono pintado e de dimensões apropriadas para o local, atender as especificações
da ABNT e aprovados pelo INMETRO.

Pedimos que nos seja comunicado por email, caso não haja interesse em participar.
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ORÇ. TRE.AL 24.11.2020.pdf
527kB

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
(82) 99981.2312
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1 
Avenida Alice Karoline,48 – Cidade Universitária - Maceió - AL. CEP: 57.073-415  

CNPJ: 07.684.405/0001-35 Fone: (82) 3372-2530   
Email: eventospadrao@hotmail.com 

 
 

 
 

 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 

 

Serviço Solicitado: Locação de bens móveis. 
Período: 28 A 30/11/2020. 
 

PROPOSTA 

 
ITEM 

 

 
ESPECIFICAÇÕES 

 
Quant. 

 
Vlr.Unitário 

 
Vlr.Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

TENDA DE LONA COM ESTRUTURA DE TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO: Diária correspondente a 
serviço de locação de toldos de lona com estrutura 
de tubos de aço galvanizado, para abrigar uma área 
de 108 m² (cento e oito metros quadrados) da ação 
direta do sol e da chuva, medindo 6m x 6m, no 
período de 28 a 30 de novembro de 2020, 
totalizando 3 (três) diárias. a) As dimensões da área 
em que serão montados os toldos são variáveis; b) A 
montagem dos toldos deverá ser feita de modo que 
nos pontos de ligação não haja aberturas capazes de 
permitir vazamento de água e nem permitir a 
passagem do sol nas laterais. c) Os toldos deverão 
ser completos (estrutura + cobertura + laterais), 
confeccionados em lona, de fácil limpeza, com 
estrutura em aço galvanizado ou aço carbono 
pintado e de dimensões apropriadas para o local, 
atender as especificações da ABNT e aprovados pelo 
INMETRO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.200,00 

 

VALOR TOTAL R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). 

*Validade da Proposta 60 (sessenta dias). 

DADOS BANCÁRIOS:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
TITULAR: PADRÃO LOCAÇÕES E EVENTOS 
AGÊNCIA: 1557 OPERAÇÃO:  003 CONTA CORRENTE: 01929-8 
 
BANCO DO BRASIL 
TITULAR: PADRÃO LOCAÇÕES E EVENTOS  
AGÊNCIA: 2542-9 CONTA CORRENTE: 24313-2 
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2 
Avenida Alice Karoline,48 – Cidade Universitária - Maceió - AL. CEP: 57.073-415  

CNPJ: 07.684.405/0001-35 Fone: (82) 3372-2530   
Email: eventospadrao@hotmail.com 

 
 

 
 

 
Qualquer dúvida estamos à disposição. 
 

Maceió, 24 de novembro de 2020. 

 

Atenciosamente, 
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
Nº: 97133 / 2020

Inscrição: 900096160 Identificação: 270048
Contribuinte
M M DE SOUZA GOMES ME

C.N.P.J./C.P.F.
24.171.456/0001-82

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - FAUSTINO SILVEIRA, Nº: , 
57018-620, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  BEBEDOURO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
24/11/2020

Validade 
22/02/2021

Data Protocolo 
24/11/2020

N.º De Autenticidade: EE2.900.9DC.24D

 
.
   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 15:06:40 do dia 24/11/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

O contribuinte indicado possui vínculos tributários mercantis.
 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.549.909/0001-29
Razão Social: FANUEL SAMPAIO ROMAO EIRELI
Nome Fantasia: FANUEL MONTAGEM E EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/01/2021

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/05/2021
FGTS 30/11/2020
Trabalhista Validade: 10/05/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/12/2020
Receita Municipal Validade: 03/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

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

Emitido em: 24/11/2020 15:11 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF Fanuel Eventos (0815374)         SEI 0011772-55.2020.6.02.8000 / pg. 42



02509594451Usuário:

24/11/2020 15:14:34Data e hora da consulta:

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

FANUEL SAMPAIO ROMAO EIRELI Adimplente02549909
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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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: 24/11/2020 16:15:19 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FANUEL SAMPAIO ROMAO EIRELI 
CNPJ: 02.549.909/0001-29 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

Certidão Consolidada TCU Fanuel Eventos (0815380)         SEI 0011772-55.2020.6.02.8000 / pg. 44



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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E-mail - 0815397

Data de Envio: 
  24/11/2020 16:00:59

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

Para:
    fannueleventos@ig.com.br

Assunto: 
  Solicitação de preenchimento e envio de Declaração de Inexistência de Nepotismo. PA 0011772-55.2020

Mensagem: 
  Prezado Fanuel, boa tarde!

Tendo em vista a apresentação da melhor proposta por parte da empresa Fanuel Sampaio Romao Eirelli
para a prestação dos serviços de locação dos toldos/tendas para serem instalados no dia 28a 30 de
novembro de 2020, no Forum Eleitoral de Maceió, pedimos que nos seja enviada a Declaração de
Inexistência de Nepotismo necessária para a contratação direta, para conclusão do procedimento de
instrução, conforme modelo em anexo.

Pedimos, outrossim, que nos seja confirmada concordância e ciência da empresa com as condições e
especificações constantes do Termo de Referência anexo, no que se refere à locação das tendas (Item
1.1), confirmando o valor total da proposta apresentada de R$ 900,00, para a instalação e manutenção
dos toldos nos dias 28 a 30 de novembro/2020, totalizando 108 m³.

Pedimos, ainda, informar os dados bancários da empresa.

Informamos, por fim, que estamos enviando a seguir o modelo da Declaração de Inexistência de
Nepotismo no formato excel - editável, para facilitar o preenchimento.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0813104.html
    Proposta_0815240_PROPOSTA_ORCAMENTARIA_TENDAS_Fannuel_Eventos.pdf
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E-mail - 0815400

Data de Envio: 
  24/11/2020 16:02:33

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

Para:
    fannueleventos@ig.com.br

Assunto: 
  Modelo da Declaração de Inexistência de Nepotismo. PA 0011772-55.2020

Mensagem: 
  Prezado Fanuel, boa tarde!

Tendo em vista a apresentação da melhor proposta por parte da empresa Fanuel Sampaio Romao Eirelli
para a prestação dos serviços de locação dos toldos/tendas para serem instalados no dia 28a 30 de
novembro de 2020, no Forum Eleitoral de Maceió, pedimos que nos seja enviada a Declaração de
Inexistência de Nepotismo necessária para a contratação direta, para conclusão do procedimento de
instrução, conforme modelo em anexo.

Pedimos, outrossim, que nos seja confirmada concordância e ciência da empresa com as condições e
especificações constantes do Termo de Referência anexo, no que se refere à locação das tendas (Item
1.1), confirmando o valor total da proposta apresentada de R$ 900,00, para a instalação e manutenção
dos toldos nos dias 28 a 30 de novembro/2020, totalizando 108 m³.

Pedimos, ainda, informar os dados bancários da empresa.

Informamos, por fim, que estamos enviando a seguir o modelo da Declaração de Inexistência de
Nepotismo no formato excel - editável, para facilitar o preenchimento.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    E_mail_0815397.html

E-mail SEIC 0815400         SEI 0011772-55.2020.6.02.8000 / pg. 47



De: "Maria Márcia Leite de Melo" <mariamelo@tre-al.jus.br>

Para: fannueleventos@ig.com.br

Data: 24/11/2020 04:07 PM

Assunto:
Envio de modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo para contratação locação de toldos TRE-
AL.

Prezado Fanuel, URGENTE!

Em anexo encaminhamos o modelo editável da Declaração de Inexistência de
Nepotismo, conforme informado há pouco.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/7712

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - 6º andar - Farol
57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexados:

Arquivo: Modelo DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO
pessoa jurídica.doc

Tamanho:
19k

Tipo de Conteúdo:
application/msword

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=SSB5PRKCN...

1 of 1 24/11/2020 16:08
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[seic] Solicitação de preenchimento e envio de Declaração de Inexistência de Nepotismo. PA
0011772-55.2020

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

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 25 de novembro de 2020 09:10 BRT

Bom dia!
ciente, estamos enviando o termo de compromisso.

Em Ter, Nov 24, 2020 às 16:08, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezado Fanuel, boa tarde!

Tendo em vista a apresentação da melhor proposta por parte da empresa Fanuel
Sampaio Romao Eirelli para a prestação dos serviços de locação dos toldos/tendas para
serem instalados no dia 28a 30 de novembro de 2020, no Forum Eleitoral de Maceió,
pedimos que nos seja enviada a Declaração de Inexistência de Nepotismo necessária
para a contratação direta, para conclusão do procedimento de instrução, conforme
modelo em anexo.

Pedimos, outrossim, que nos seja confirmada concordância e ciência da empresa com
as condições e especificações constantes do Termo de Referência anexo, no que se
refere à locação das tendas (Item 1.1), confirmando o valor total da proposta
apresentada de R$ 900,00, para a instalação e manutenção dos toldos nos dias 28 a 30
de novembro/2020, totalizando 108 m³.

Pedimos, ainda, informar os dados bancários da empresa.

Informamos, por fim, que estamos enviando a seguir o modelo da Declaração de
Inexistência de Nepotismo no formato excel - editável, para facilitar o preenchimento.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ 06.015.041/0001-38
seic@tre-al.jus.br
(82) 99981.2312
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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 novembro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
Conforme Memorando 1290 (0811546), procedemos à

cotação de preços com vistas à contratação dos serviços de locação
de Toldos (tendas), na forma do Termo de
Referência 0813104 aprovado em parte - Despacho GSAD 0813252.

Consultadas diversas empresas do ramo em Maceió
(0814236), recebemos cotação das empresas Digitoldos (0814212),
Toldos Varanda (0814220), Aquariusfestas (0815204), Conexão
(0815214), Fanuel Eventos (0815240) e Padrão (0815244).

A proposta de menor valor foi apresentada pela empresas
Aquarius, porém, sem comprovação de regularidade fiscal/tributária
municipal.

A segunda melhor proposta foi apresentada pela empresa
Fanuel Sampaio Romão Eireli - ME, CNPJ nº 02.549.909/0001-29, no
valor total de R$ 900,00 (novecentos reais), para prestação dos
serviços de locação de 3 (três) tendas, no período de 28 a 30 de
novembro de 2020, a qual apresentou regularidade fiscal, trabalhista,
tributária, etc, conforme SICAF (0815374), CADIN (0815379), e
Certidão consolidada do TCU/CNJ/Portal da Transparência
(0815380).

A empresa Fanuel apresentou a Declaração de
Inexistência de Nepotismo (0815804), bem como manifestou ciência
e concordância com as condições do Termo de Referência, no que se
refere ao item 1.1 (0815811).

Diante do exposto, sugerimos, portanto, que a
contratação seja feita com a empresa Fanuel Sampaio Romão Eireli -
ME, CNPJ nº 02.549.909/0001-29, pelo valor total de R$ 900,00
(novecentos reais), por dispensa de licitação, com base no art. 24, II
da Lei nº 8.666/93, observando-se o limite legal de contratações da
mesma natureza no presente exercício, evitando-se o fracionamento
de despesa.

Despacho SEIC 0815812         SEI 0011772-55.2020.6.02.8000 / pg. 51



Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 25/11/2020, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/11/2020, às 11:09, 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
0815812 e o código CRC C4B1342C.

0011772-55.2020.6.02.8000 0815812v1
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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 novembro de 2020.
À COFIN, para providenciar a reserva de crédito.
Em paralelo, dada a necessidade de rápida

conclusão da avença, solicito a análise da AJ-DG, quanto à
conformidade legal da proposição de contratação direta,
destacando que há saldo suficiente na Ação Pleitos Eleitorais,
para contemplar a despesa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2020, às 11:47, 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
0815849 e o código CRC CEFA3C62.

0011772-55.2020.6.02.8000 0815849v1
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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 novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0815849).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/11/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0816036 e o código CRC DA513E15.

0011772-55.2020.6.02.8000 0816036v1
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PROCESSO : 0011772-55.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SMR
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA - ART. 24, II -  LOCAÇÃO DE TOLDOS DE LONA - ELEIÇÕES 2020.

 

Parecer nº 2259 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 
 
Tratam os autos de pretensão de contratação

da empresa Fanuel Sampaio Romão Eireli - ME, CNPJ nº
02.549.909/0001-29, para prestação dos serviços de locação
de toldos de lona com estrutura de tubos de aço galvanizado,
para serem alocados no Fórum Eleitoral da Capital-Maceió, no
período de 28 a 30 de novembro de 2020, conforme termo de
referência  (0813104), aprovado pela Secretaria de
Administração, à exceção das cadeiras inicialmente
previstas (0813252), contendo a justificativa de proporcionar
condições adequadas de instalações, tanto aos servidores
como aos equipamentos empregados nos trabalhos de
apuração das juntas eleitorais da Capital.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de

Contratações - SEIC (0815812) sugeriu  a contratação direta
por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93 da empresa Fanuel Sampaio Romão Eireli - ME,
CNPJ nº 02.549.909/0001-29, pelo valor total de R$ 900,00
(novecentos reais), para execução dos serviços objeto do
Termo de Referência (exceto o aluguel das cadeiras).

Foram juntadas as certidões de regularidade da
empresa, SICAF (0815374), TCU (0815380), CADIN
(0815379), e por fim, declaração de inexistência da prática de
nepotismo (0815804).

Não obstante, ainda não consta dos autos a devida
reserva de crédito.

Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica  para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
 parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
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artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.05.98)”

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 
"(...)  “veda-se a contratação por dispensa
de licitação fundada no art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993 quando o somatório
dos gastos realizados ao longo do
exercício com determinada despesa
supera o limite imposto pelo dispositivo
supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma
área de atuação ou de conhecimento,
atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e
2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, inciso II,
da Lei n. 8.666/1993.   No mesmo sentido:
Acórdãos n° 623/2008, Plenário,
2.726/2012, 2ª Câmara, 2.087/2012, 1ª
Câmara." 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018

TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
verificações constante no Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.

 Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0811546

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

X   

3

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

X   

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

X   

5

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

X  0813104
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6
Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação da Seção de Compras?

X  0815812

7 O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)? X  0813252

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

X  0815812

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

X   

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

N/A   

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário?   X Esclarecer

12A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X  0815240

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

14

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

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

 X   0815804

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

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

X  0815374

FGTS X   

INSS X   

Receita Federal X   

16Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X  

 

 

17Consta consulta ao CADIN? X  0815379

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

 X  

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

X  
0815380

 

 

6. CONCLUSÃO
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Dessarte, esta Assessoria Jurídica, nas condições
ora propostas, entende não haver óbice à contratação
da empresa Fanuel Sampaio Romão Eireli - ME, CNPJ nº
02.549.909/0001-29, para prestação dos serviços de locação
de toldos de lona com estrutura de tubos de aço galvanizado
conforme Termo de Referência (exceto as
cadeiras) (0813104), em conformidade com a proposta
comercial (0815240), pelo total de R$ 900,00 (novecentos
reais), com esteio no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Deve a Administração, contudo, observar  que as
 despesas decorrentes de contratações da mesma natureza, no
decorrer  deste exercício não deverão ultrapassar o limite de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),  estabelecido para a
modalidade de dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso
II, da Lei 8.666/93, atualizado pelo art. 1º, I, "b", da Lei nº
14.065/2020, de forma a prevenir e evitar o fracionamento de
despesa. 

No mais, registre-se  que ainda não consta a
reserva de crédito capaz de suportar a presente demanda.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 25/11/2020, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/11/2020, às 15:36, 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
0816109 e o código CRC B63580AF.

0011772-55.2020.6.02.8000 0816109v7
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  25/11/20  15:36                                      USUARIO : ROBSON         
  DATA EMISSAO    : 25Nov20                            NUMERO  : 2020PE000444   
  DATA LIMITE     : 15Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA. SMR. RESERVA DE CRÉDITO PARA LOCAÇÃO DE LONAS (TOLDOS) E CADEIRAS PARA AU-
  XILIAR NA APURAÇÃO 2º TURNO ELEIÇÕES 2020. CONFORME DESPACHO SEIC (0815812).  
  SEI0011772-55.2020.6.02.8000.                                                 
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339039 070282 FUN LOCMAQ2                  900,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 44519630444 - ROBSON               UG : 070011   25Nov20   15:34
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 444 (0816223).

Observação:

Locação de toldo para auxiliar na apuração 2º turno eleições
2020.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 25/11/2020, às 16:41, 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
0816226 e o código CRC 04B30CD1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2020

Considerarndo o que consta destes autos, em especial aos
pronunciamentos da Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(doc. 0815812), da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral - AJ-DG, Parecer
2259 (doc. 0816109), e, ainda, a reserva de crédito orçamentário e suficiente
para cobertura da despesa (doc. 0816223), AUTORIZO a contratação da
empresa Fanuel Sampaio Romão Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
02.549.909/0001-29, para prestação dos serviços de locação de toldos de lona
com estrutura de tubos de aço galvanizado, nas condições e prazos constantes
do Termo de Referência (exceto as cadeiras) SMR (doc. 0813104) e na Proposta
aceita pelo Tribunal (doc. 0815240), pelo preço de R$ 900,00 (novecentos
reais), com fundamento no art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações
posteriores.

À COFIN para emissão da competente nota de empenho e demais
procedimentos de praxe.

À SEIC, para necessária publicidade.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2020, às 16:29, 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
0816255 e o código CRC 41E4AC33.

0011772-55.2020.6.02.8000 0816255v3
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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 novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do evento (0816255).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/11/2020, às 17:01, 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
0816341 e o código CRC B375E0BF.

0011772-55.2020.6.02.8000 0816341v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/11/2020, às 19:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2020, 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
0816391 e o código CRC 19CE729D.

0011772-55.2020.6.02.8000 0816391v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 956/2020 (0816391).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/11/2020, às 18:08, 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
0816392 e o código CRC AB7C1C43.
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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 novembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000956

(0816391).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/11/2020, às 19:43, 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
0816496 e o código CRC 3FEF8553.

0011772-55.2020.6.02.8000 0816496v1
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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 novembro de 2020.
À SEIC, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor.
E paralelo, à SMR, para acompanhar instalação e

demais providências.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2020, às 20:08, 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
0816504 e o código CRC D8765964.

0011772-55.2020.6.02.8000 0816504v1
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E-mail - 0816744

Data de Envio: 
  26/11/2020 12:45:04

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

Para:
    fannueleventos@ig.com.br

Assunto: 
  Encaminhamento de Nota de Empenho 2020NE000956 PA 0011772-55.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  SEI - 0011772-55.2020.6.02.8000

Prezado Senhor

Segue em anexo, nota de empenho 2020NE000956 referente ao serviço de locação de tendas de lona.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017
seic@tre-al.jus.br
antoniomatias19677@hotmail.com

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0816391.html
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ϱϱ͘ϮϬϮϬ͘ϲ͘ϬϮ͘ϴϬϬϬ

�ŽĂ�ŶŽŝƚĞ͊�ZĞĐŝďŽ͘

�ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ
DŝƐƐŝ

��D/E/^dZ�d/sK
&�EEh�>�DKEd�'�D����s�EdK^
ZƵĂ�ZĂŵŽŶ�>ŝŵĂ�ƐͬŶ�Ͳ WŽǀ͘�ĚĞ�^ĂŶƚĂ�ZŝƚĂ
DĂƌĞĐŚĂů��ĞŽĚŽƌŽ�Ͳ �ůĂŐŽĂƐ�Ͳ dĞů͗͘�;ϴϮͿ�ϯϯϮϴͲϰϵϱϲ ͬ�ϵϵϵϴϮͲϴϵϮϰ�ͬ�
ϵϵϵϴϯͲϬϬϮϰ
ǁǁǁ͘ĨĂŶŶƵĞůĞǀĞŶƚŽƐ͘ĐŽŵ͘ďƌ

�ŵ�ϮϲͬϭϭͬϮϬϮϬ�ϭϯ͗ϰϱ͕�dZ�Ͳ�>ͬ^���K����/E^dZh��K�����KEdZ�d��O�^�ĞƐĐƌĞǀĞƵ͗
х�^�/�Ͳ ϬϬϭϭϳϳϮͲϱϱ͘ϮϬϮϬ͘ϲ͘ϬϮ͘ϴϬϬϬ
х�
х�WƌĞǌĂĚŽ�^ĞŶŚŽƌ
х�
х�^ĞŐƵĞ�Ğŵ�ĂŶĞǆŽ͕�ŶŽƚĂ�ĚĞ�ĞŵƉĞŶŚŽ�ϮϬϮϬE�ϬϬϬϵϱϲ�ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ�ĂŽ�ƐĞƌǀŝĕŽ�ĚĞ
х�ůŽĐĂĕĆŽ�ĚĞ�ƚĞŶĚĂƐ�ĚĞ�ůŽŶĂ͘
х�
х�&�sKZ��KE&/ZD�Z�Z����/D�EdK
х�
х��ƚĞŶĐŝŽƐĂŵĞŶƚĞ
х�
х��ŶƚŽŶŝŽ�DĂƚŝĂƐ�ĚĞ�WŝŶŚĞŝƌŽ�:ƷŶŝŽƌ
х�;ϴϮͿϵϴϭϯϳͲϬϬϭϳ
х�ƐĞŝĐΛƚƌĞͲĂů͘ũƵƐ͘ďƌ
х�ĂŶƚŽŶŝŽŵĂƚŝĂƐϭϵϲϳϳΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ
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