
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro

 

Ofício nº 319 / 2019 - TRE-AL/CAE
Maceió, 01 de fevereiro de 2019.

A Vossa Senhoria
FILIPE LÔBO GOMES
Diretor-Geral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Nesta
 

Assunto: Solicitação. Placas de alumínio. Numeração guichês. Atendimento prioritário.
Central de atendimento ao eleitor.

                                Senhor Diretor,

                                De ordem do Juiz Coordenador do Fórum Eleitoral de Maceió, MM
Wlademir Paes de Lira, com o intuito de equipar a Central de Atendimento ao Eleitor do
Fórum eleitoral de Maceió, solicitamos a aquisição de PLACAS DE ALUMÍNIO CONTENDO
A NUMERAÇÃO DOS GUICHÊS DE ATENDIMENTO, bem como de uma PLACA
especificando o ATENDIMENTO PRIORITÁRIO.

                                O pleito referente à placa de numeração tem escopo na
necessidade de destacar e sinalizar os guichês de atendimento ao eleitor. A respeito da
placa contendo informações sobre o atendimento prioritário existe uma determinação
constante no Provimento nº 06/2011, que estabelece que o atendimento prioritário
deverá constar em local bem visível ao público.

                                Com relação às placas de numeração, sugerimos que deverão
conter os números de 01 a 22 em virtude de possuirmos atualmente 22 guichês de
atendimento, a cor dos números preta, medindo 15cm por 15 cm e a placa de
atendimento prioritário, medindo 80 cm de comprimento por 60 cm de altura, a cor dos
caracteres preta, com exceção da figura colorida correspondente ao autismo. A placa
de atendimento prioritário, deverá destacar os atendimentos previstos na legislação
pertinente a matéria, Lei nº 10.048/2000, art. 1º. (Redação dada pela Lei nº nº
13.146/2015) que dispõe acerca das pessoas que terão atendimento prioritário, quais
sejam: as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os
obesos. E ainda, as pessoas com transtorno do espectro autista que também são
consideradas pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais (Lei nº
12.764/2012, art. 1º, § 2º), e, nos termos da Lei nº 13.466/2017 os idosos maiores de
80 (oitenta) anos que possuem prioridade especial dentre os idosos.
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                              Convém salientar que a Central de atendimento ao Eleitor do Fórum
Eleitoral de Maceió, possui a sinalização dos guichês e a placa de atendimento
prioritário, porém elas foram confeccionadas em papel e em face da sua fragilidade são
facilmente danificadas. Assim, influenciam negativamente no aspecto visual da Central.

                               Diante disso, solicitamos as placas de numeração e de atendimento
prioritário, objetivando melhorar o aspecto visual da Central de atendimento ao eleitor.

                              Segue, em anexo, os modelos das referidas placas.

 

                               Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 06/02/2019, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495201 e o código CRC E412A759.

0000894-08.2019.6.02.8000 0495201v4

Ofício 319 (0495201)         SEI 0000894-08.2019.6.02.8000 / pg. 2



Anexo  (0497101)         SEI 0000894-08.2019.6.02.8000 / pg. 3



Anexo  (0497103)         SEI 0000894-08.2019.6.02.8000 / pg. 4



Anexo  (0497103)         SEI 0000894-08.2019.6.02.8000 / pg. 5



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2019.
À Secretaria de Administração para analisar a

possibilidade de atendimento ao pleito da Sra. Coordenadora
da Central de Atendimento ao Eleitor, aviado por meio do
Ofício 319/2019 (0495201), referente à aquisição de placas de
alumínio, nos termos especificados no referido Ofício. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/02/2019, às 14:15, 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
0497440 e o código CRC 8359BD87.

0000894-08.2019.6.02.8000 0497440v1
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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 fevereiro de 2019.
Ao Senhor Coordenador de Serviços Gerais e ao

Senhor Chefe de Manutenção e Reparos, para fomalizar TR
com as especificações do material demandado pela Central de
Atendimento ao Eleitor, além das habituais condições de
fornecimento.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2019, às 19:42, 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
0499197 e o código CRC 1E7451A0.

0000894-08.2019.6.02.8000 0499197v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.
Ciente. 
Vão os autos à SMR, para adoção das providências

pertinentes a elaboração de TR, em  cumprimento a determinação da
Secretaria de Administração nos seguintes termos:

"Ao Senhor Coordenador de Serviços Gerais e ao Senhor
Chefe de Manutenção e Reparos, para fomalizar TR com
as especificações do material demandado pela Central
de Atendimento ao Eleitor, além das habituais
condições de fornecimento."

 
Atenciosmente;
 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 11/02/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499551 e o código CRC BC2AE118.

0000894-08.2019.6.02.8000 0499551v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2019.
Aos servidores Erivaldo e Luciana,
 
Atribuo estes autos eletrônicos aos servidores

Erivaldo (engenheiro) e Luciana Brêda (arquiteta) para
elaboração de Termo de Referência para a aquisição das
placas descritas no Ofício 319 (0495201) e juntada de
orçamento de referência, caso exista custos no SINAPI e/ou
ORSE, se não encaminhar para a seção de compras para a
devida cotação, de forma a obter o preço de referência da
Adiministração.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 12/02/2019, às 14:57, 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
0500299 e o código CRC 9FDB2058.

0000894-08.2019.6.02.8000 0500299v1
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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 novembro de 2021.
Ao Senhor Chefe da SMR, solicito sua atenção em

retomar as ações necessárias à conclusão dos trabalhos de
que trata o Despacho SMR 0500299, assinalando, se possível,
prazo para a apresentação do Termo de Referência.

Ciência à CAE, para acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2021, às 16:18, 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
0969970 e o código CRC 4511BACA.

0000894-08.2019.6.02.8000 0969970v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

 TERMO DE REFERÊNCIA

Confecção com Instalação de Placas de sinalização
Fórum Eleitoral da Capital

1. Objeto

Aquisição  com  Instalação  de  placas  de  sinalização  para
identificação  da  numeração  dos  guichês  localizados  no
ambiente da Recepção  nas dependências internas do Fórum
Eleitoral  de  Maceió,  este  situado  na  Av.  Fernandes  Lima,
3487 no bairro Gruta de Lourdes. Conforme ANEXOS. 

2. Justificativa

Pela ausência de sinalização e, atualmente encontrando-se
com indicação de guichê de forma provisória em papel A4
impresso,  dificultando  o  acesso  aos  mesmos  através  do
atendimento  ao  público.  Estes  respaldados  pelas  leis
pertinentes citadas no ANEXO IV deste Termo de Referência.

3. Disposições

Gerais

3.1. Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos e de
boa qualidades acompanhadas de todo material  necessário
para a instalação  a cargo do próprio  TRE-AL,  nos  devidos
locais a exemplo de parafusos, buchas e fitas duplas faces
(de preferência);
3.2.  Antes  do  início  dos  serviços,  deverão  ser  fornecidos
amostras  e/ou  catálogos  com  especificações  técnicas  dos
materiais  a  serem utilizados,  além de  manuais  práticos  e
didáticos de manutenção diária dos quais serão conferidos e
devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos
– SMR;
3.3. Se possível, poderá ser feito uma visita prévia aos locais
a  serem  instalados  os  produtos  em  questão,  inclusive
conferido  medidas  adaptáveis  nos  locais  devidos  evitando
surpresas e ou dúvidas posteriores;
3.4. O serviço de mão-de-obra deverá ser executado pelos
artífices deste Regional.

4. Descrição

do Objeto

ITEM 1 – Placa de identificação numérica de guichês
ITEM 2 – Placa de identificação de Atendimento Prioritário

Dispostos da seguinte forma (ver anexos):

ANEXO  I:  Tabela  de  Especificações  técnicas  e  imagens
ilustrativas
ANEXO II: Quadro Quantitativo
ANEXO III: Imagens de referência
ANEXO IV:  Citação das leis de acessibilidade vigentes

5. Local e prazo As placas deverão ser entregues no setor competente do da

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

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

Seção de Manutenção e Reparos

de instalação

5.1. ENTREGA E INSTALAÇÃO – entregue primeiramente na
SMR localizado no 5º pavimento do prédio sede do TRE-AL,
localizado na  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP:
57.051-090 – Maceió-AL para atesto do material e, logo após
encaminhar-se ao local de fixação localizado na  ambiente da
Recepção  nas dependências internas do Fórum Eleitoral de
Maceió,  pavimento  inferior,  este  situado na  Av.  Fernandes
Lima, 3487 no bairro Gruta de Lourdes nesta cidade.
5.2. PRAZO DE INSTALAÇÃO – 01(um) dia.

6. Prazo de

Assistência
2 (dois) meses.

7. Prazo de

garantia
mínimo de 06(seis) meses para defeito de fabricação 

8. Pagamento

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito  em conta-corrente,  em até  10  (dez)  dias,  após  o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
8.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo
determinado  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil,
para que não incidam retenções indesejadas.

9. Gestão e

fiscalização
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

10. Sanções

Administrativas

O Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas poderá aplicar  as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais,
que podem ser aplicadas cumulativamente:
10.1 Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no
caso  de  haver  o  cometimento  reiterado  das  faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o
limite  de  10%  (dez  por  cento),  em  razão  de  atraso  no
cumprimento  do  objeto  ou  na  correção  de  irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral
do  contrato,  em  razão  de  recusa  em  assiná-lo  ou  de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
10.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

8.666/93;
10.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial  do  contrato,  conforme  o  caso,  para  imposição  da
penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro)
horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
10.7 As  sanções  previstas  neste  Termo  de  Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
10.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará
as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em
até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe a circunstância do caso e as justificativas
apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA,  assegurando-lhe  o  contraditório  e  a  ampla
defesa;
10.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas
dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

Confecção com Instalação de Placas de sinalização
Fórum Eleitoral da Capital

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E IMAGENS ILUSTRATIVAS

ITEM 1
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DE GUICHÊS

  

(leiaute)

ESPECIFICAÇÃO: 
Placa  principal  em acrílico,  translúcido,  brilhante,  espessura  3mm tipo  casting  (virgem)  incolor,
medindo 0,15(L) x0,15(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da
marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver
em  detalhe).  Placa  de  Detrás,  sobreposta,  em  acrílico  brilhante,  espessura  3mm  tipo  casting
(virgem) incolor,  formato em “L” ,  com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da
marca Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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Termo de Referência - Sinalização de guichês. FEM (0971323)         SEI 0000894-08.2019.6.02.8000 / pg. 14



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

Fixação entre ambas as placas  com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar, e para 
a  porta com espaçador do próprio acrílico,fixados a porta com fita de silicone da marca 3M como 
referência ou similar, desde que totalmente imperceptível.
Quantidade: 30(trinta) unidades
Legenda:
(A) – Placa Detrás - em acrílico incolor adesivada de verde
(B) –  Placa Principal - em acrílico incolor adesivada de cinza
(C)  - Logomarca adesivada em cores
(D) – Letras e números adesivados na cor preta;
(E) – Espaçador de acrílico de (2 x 2) cm

ITEM 2
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PRIORIDADE

(leiaute)

ESPECIFICAÇÃO: 

Placa principal  -  em acrílico,  translúcido,  brilhante,  espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor,
medindo 0,30(L) x0,20(H) metros,  com adesivo (anterior  a placa) filme polimérico cinza claro da
marca Oracal 651como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver
em detalhe).  Placa de Detrás -   sobreposta,   em acrílico  brilhante,  espessura 3mm tipo casting
(virgem) incolor,  formato em “L”  com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da
marca Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas  com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar, e para 
a  porta com espaçador do próprio acrílico,fixados a porta com fita de silicone da marca 3M como 
referência ou similar, desde que totalmente imperceptível.
Quantidade: 02( duas) unidades

Legenda:
(A) – Placa Detrás - em acrílico incolor adesivada de verde
(B) – Placa Principal - em acrílico incolor adesivada de cinza
(C) – Logomarca - adesivada em cores;
(D) – Letras e números  - adesivados na cor preta;

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

(E) – Espaçador de acrílico – dimensões: (2 x 2) cm

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA
Confecção com Instalação de Placas de sinalização

Fórum Eleitoral da Capital

QUADRO QUANTITATIV

QUADRO QUANTITATIVA 

ITEM TIPO PLACA Qde

01 Placa de identificação dos guichês  30

02 Placa de atendimento prioritário 02

TOTAL 32

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA
Confecção com Instalação de Placas de sinalização

Fórum Eleitoral da Capital

IMAGENS DE REFERÊNCIA

FOTO 01 – Vista geral dos guichês

FOTO 02 – Vista geral da Biometria

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

FOTO 03 – Vista dos Guichês existentes FOTO 04 – Vista da atual placa de 
prioridade

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
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Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO IV 

TERMO DE REFERÊNCIA
Confecção com Instalação de Placas de sinalização

Fórum Eleitoral da Capital

ATENÇÃO

Segue as leis de prioridade pertinentes

LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000
Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências.
Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por
crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. * Artigo com
redação dada pela Lei nº 10.741, de 01/10/2003. Art. 2º As repartições públicas e
empresas  concessionárias  de  serviços  públicos  estão  obrigadas  a  dispensar
atendimento  prioritário,  por  meio  de  serviços  individualizados  que  assegurem
tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o art.
1º. Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade
de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º. 

Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012

Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990.

Lei nº nº 13.146, de 06 de Julho de 2015 
Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo. 

Lei nº 13.466, de 12 de Julho de 2017
Estabelece prioridade especial aos idosos com mais de 80 anos....Esta Lei altera os 
artigos 3º , 15 e 71 da Lei nº 10.741 , de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre 
o Estatuto do Idoso e dá outras providências, a fim de estabelecer a prioridade 
especial das pessoas...Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5782 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Chefe da SMR,
 
Encaminho em anexo, o Termo de Referência

(0971323) solicitado e pendente.
Sugiro, que seja apreciado pela unidade

interessada para os encaminhamentos legais de praxe.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 09/11/2021, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971325 e o código CRC CA436615.

0000894-08.2019.6.02.8000 0971325v6
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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 novembro de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
A Seção de Manutenção e Reparos, por meio da

servidora Luciana Wanderley, elaborou o Termo de
Referência 0971323, cujo objeto é a aquisição com instalação
de placas de sinalização para identificação da numeração dos
guichês localizados no ambiente da recepção, nas
dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, situado
na Av. Fernandes Lima, 3487, no bairro Gruta de Lourdes.

De acordo com a Informação 5782 (0971325), a
autora do mencionado Termo de Referência sugere o
encaminhamento à unidade interessada, para avaliação da
proposta.

Dessa forma, evoluo os presentes autos à
Secretaria de Administração, para análise e continuidade do
feito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Chefe de Seção Substituto, em 09/11/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971364 e o código CRC 5E2D533C.
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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 novembro de 2021.
Em atenção ao Despacho SMR 0971364, remeto os

presentes autos à CAE para conhecimento e aprovação dos
modelos propostos no Termo de Referência
doc. 0971323 (Anexos I e II).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/11/2021, às 17:41, 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
0971391 e o código CRC C586BBE8.

0000894-08.2019.6.02.8000 0971391v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2021.
Senhor Secretário,
Em atenção do despacho GSAD 0971391, esta

gerência da CAE, aprova os modelos propostos no Termo de
Referência doc. 0971323 (Anexos I e II), e, sugere que sejam
incluídos, se possível,  os icônes especificando os tipos de
atendimento prioritário.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 10/11/2021, às 08:40, 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
0971533 e o código CRC 6F2350BD.

0000894-08.2019.6.02.8000 0971533v1
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

 TERMO DE REFERÊNCIA

Confecção com Instalação de Placas de sinalização
Fórum Eleitoral da Capital

(editado em 10/11/2021)

1. Objeto

Aquisição  com  Instalação  de  placas  de  sinalização  para
identificação  da  numeração  dos  guichês  localizados  no
ambiente da Recepção  nas dependências internas do Fórum
Eleitoral  de  Maceió,  este  situado  na  Av.  Fernandes  Lima,
3487 no bairro Gruta de Lourdes. Conforme ANEXOS. 

2. Justificativa

Pela ausência de sinalização e, atualmente encontrando-se
com indicação de guichê de forma provisória em papel A4
impresso,  dificultando  o  acesso  aos  mesmos  através  do
atendimento  ao  público.  Estes  respaldados  pelas  leis
pertinentes citadas no ANEXO IV deste Termo de Referência.

3. Disposições

Gerais

3.1. Os produtos a serem fornecidos deverão ser novos e de
boa qualidades acompanhadas de todo material  necessário
para a instalação  a cargo do próprio  TRE-AL,  nos  devidos
locais a exemplo de parafusos, buchas e fitas duplas faces
(de preferência);
3.2.  Antes  do  início  dos  serviços,  deverão  ser  fornecidos
amostras  e/ou  catálogos  com  especificações  técnicas  dos
materiais  a  serem utilizados,  além de  manuais  práticos  e
didáticos de manutenção diária dos quais serão conferidos e
devidamente atestados pela Seção de Manutenção e Reparos
– SMR;
3.3. Se possível, poderá ser feito uma visita prévia aos locais
a  serem  instalados  os  produtos  em  questão,  inclusive
conferido  medidas  adaptáveis  nos  locais  devidos  evitando
surpresas e ou dúvidas posteriores;
3.4. O serviço de mão-de-obra deverá ser executado pelos
artífices deste Regional.

4. Descrição

do Objeto

ITEM 1 – Placa de identificação numérica de guichês
ITEM 2 – Placa de identificação de Atendimento Prioritário

Dispostos da seguinte forma (ver anexos):

ANEXO  I:  Tabela  de  Especificações  técnicas  e  imagens
ilustrativas
ANEXO II: Quadro Quantitativo
ANEXO III: Imagens de referência
ANEXO IV:  Citação das leis de acessibilidade vigentes

5. Local e prazo As placas deverão ser entregues no setor competente do da

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

de instalação

5.1. ENTREGA E INSTALAÇÃO – entregue primeiramente na
SMR localizado no 5º pavimento do prédio sede do TRE-AL,
localizado na  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP:
57.051-090 – Maceió-AL para atesto do material e, logo após
encaminhar-se ao local de fixação localizado na  ambiente da
Recepção  nas dependências internas do Fórum Eleitoral de
Maceió,  pavimento  inferior,  este  situado na  Av.  Fernandes
Lima, 3487 no bairro Gruta de Lourdes nesta cidade.
5.2. PRAZO DE INSTALAÇÃO – 01(um) dia.

6. Prazo de

Assistência
2 (dois) meses.

7. Prazo de

garantia
mínimo de 06(seis) meses para defeito de fabricação 

8. Pagamento

8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de
crédito  em conta-corrente,  em até  10  (dez)  dias,  após  o
atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue
acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e
Previdenciários, somente após a conclusão dos serviços;
8.2. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à
Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo
determinado  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil,
para que não incidam retenções indesejadas.

9. Gestão e

fiscalização
Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

10. Sanções

Administrativas

O Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas poderá aplicar  as
seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais,
que podem ser aplicadas cumulativamente:
10.1 Advertência,  em  virtude  do  descumprimento  de
obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no
caso  de  haver  o  cometimento  reiterado  das  faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;
10.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o
limite  de  10%  (dez  por  cento),  em  razão  de  atraso  no
cumprimento  do  objeto  ou  na  correção  de  irregularidade,
calculado sobre o valor atualizado do contrato;
10.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral
do  contrato,  em  razão  de  recusa  em  assiná-lo  ou  de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;
10.4 Suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
10.5 Expedição de declaração de inidoneidade em nome da
CONTRATADA para licitar ou contratar com a Administração
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n°

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

8.666/93;
10.6 Poderá a Administração considerar inexecução total ou
parcial  do  contrato,  conforme  o  caso,  para  imposição  da
penalidade pertinente, o atraso superior a 24 (vinte e quatro)
horas do início do cumprimento das obrigações contratuais;
10.7 As  sanções  previstas  neste  Termo  de  Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;
10.8 A Administração, para aplicação das sanções, analisará
as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em
até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela  CONTRATADA,
assegurando-lhe a circunstância do caso e as justificativas
apresentadas  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas  pela
CONTRATADA,  assegurando-lhe  o  contraditório  e  a  ampla
defesa;
10.9 As multas poderão ser cumulativas e serão descontadas
dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR

SMR – Seção de Manutenção e Reparos – Fone: (82) 2122.7797
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA

Confecção com Instalação de Placas de sinalização
Fórum Eleitoral da Capital

TABELA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E IMAGENS ILUSTRATIVAS

ITEM 1
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA DE GUICHÊS

  

(leiaute)

ESPECIFICAÇÃO: 
Placa  principal  em acrílico,  translúcido,  brilhante,  espessura  3mm tipo  casting  (virgem)  incolor,
medindo 0,15(L) x0,15(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da
marca Oracal 651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver
em  detalhe).  Placa  de  Detrás,  sobreposta,  em  acrílico  brilhante,  espessura  3mm  tipo  casting
(virgem) incolor,  formato em “L” ,  com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da
marca Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
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Fixação entre ambas as placas  com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar, e para 
a  porta com espaçador do próprio acrílico,fixados a porta com fita de silicone da marca 3M como 
referência ou similar, desde que totalmente imperceptível.
Quantidade: 30(trinta) unidades
Legenda:
(A) – Placa Detrás - em acrílico incolor adesivada de verde
(B) –  Placa Principal - em acrílico incolor adesivada de cinza
(C)  - Logomarca adesivada em cores
(D) – Letras e números adesivados na cor preta;
(E) – Espaçador de acrílico de (2 x 2) cm

ITEM 2
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PRIORIDADE

(leiaute)

ESPECIFICAÇÃO: 

Placa principal  -  em acrílico,  translúcido,  brilhante,  espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor,
medindo 0,30(L) x0,20(H) metros,  com adesivo (anterior  a placa) filme polimérico cinza claro da
marca Oracal 651como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver
em detalhe).  Placa de Detrás -   sobreposta,   em acrílico  brilhante,  espessura 3mm tipo casting
(virgem) incolor,  formato em “L”  com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da
marca Oracal 651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas  com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar, e para 
a  porta com espaçador do próprio acrílico,fixados a porta com fita de silicone da marca 3M como 
referência ou similar, desde que totalmente imperceptível.
Quantidade: 02( duas) unidades

Legenda:
(A) – Placa Detrás - em acrílico incolor adesivada de verde
(B) – Placa Principal - em acrílico incolor adesivada de cinza
(C) – Logomarca - adesivada em cores;
(D) – Letras e números  - adesivados na cor preta;
(E) – Espaçador de acrílico – dimensões: (2 x 2) cm
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ITEM 3
PLACAS ÍCONES DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO

   0,60 m

0,80 m

(leiaute)

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA
Confecção com Instalação de Placas de sinalização

Fórum Eleitoral da Capital

QUADRO QUANTITATIVA 

ITEM TIPO PLACA Qde

01 Placa de identificação dos guichês  30

02 Placa de atendimento prioritário 02

03 Placa de ícones de atendimento prioritário 01

TOTAL 33

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR
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ANEXO III 

TERMO DE REFERÊNCIA
Confecção com Instalação de Placas de sinalização

Fórum Eleitoral da Capital

IMAGENS DE REFERÊNCIA

FOTO 01 – Vista geral dos guichês

FOTO 02 – Vista geral da Biometria

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

  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Termo de Referência - editado com ícones (0971813)         SEI 0000894-08.2019.6.02.8000 / pg. 33



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

FOTO 03 – Vista dos Guichês existentes FOTO 04 – Vista da atual placa de 
prioridade

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR

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

  Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Centro – CEP: 57.051-090 – Maceió-AL

Termo de Referência - editado com ícones (0971813)         SEI 0000894-08.2019.6.02.8000 / pg. 34



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Seção de Manutenção e Reparos

ANEXO IV 

TERMO DE REFERÊNCIA
Confecção com Instalação de Placas de sinalização

Fórum Eleitoral da Capital

ATENÇÃO

Segue as leis de prioridade pertinentes

LEI Nº 10.048, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2000
Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e dá outras providências.
Art. 1º As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por
crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei. * Artigo com
redação dada pela Lei nº 10.741, de 01/10/2003. Art. 2º As repartições públicas e
empresas  concessionárias  de  serviços  públicos  estão  obrigadas  a  dispensar
atendimento  prioritário,  por  meio  de  serviços  individualizados  que  assegurem
tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o art.
1º. Parágrafo único. É assegurada, em todas as instituições financeiras, a prioridade
de atendimento às pessoas mencionadas no art. 1º. 

Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012

Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990.

Lei nº nº 13.146, de 06 de Julho de 2015 
Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo. 

Lei nº 13.466, de 12 de Julho de 2017
Estabelece prioridade especial aos idosos com mais de 80 anos....Esta Lei altera os 
artigos 3º , 15 e 71 da Lei nº 10.741 , de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre 
o Estatuto do Idoso e dá outras providências, a fim de estabelecer a prioridade 
especial das pessoas...Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Ver ícones (ANEXO I , Item 3)

Maceió/AL, 09 de novembro de 2021.

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Analista Judiciário Especializado (Requisitada) – SMR

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

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

 

INFORMAÇÃO Nº 5803 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Chefe da SMR,
 
Em anexo (0971813), o TR editado conforme o que

se pede e solicitou a CAE (0971533).
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 10/11/2021, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971817 e o código CRC 847D8AAA.

0000894-08.2019.6.02.8000 0971817v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Por se tratar de demanda de exercícios anteriores

e, desse modo, não figurar na programação orçamentária do
exercício, remeto os autos à SEIC, para prévia pesquisa de
mercado, com base nos parâmetros e condições fixados
no Termo de Referência elaborado pela SMR (doc. 0971813),
como forma de aferir o impacto da despesa e se indicar os
remanejamentos devidos à incorporação da demanda às
programações do exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2021, às 00:55, 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
0972125 e o código CRC 16498CCD.

0000894-08.2019.6.02.8000 0972125v1
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E-mail - 0972364

Data de Envio: 
  11/11/2021 14:40:46

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

Para:
    MARKETING@INDIKA.COM.BR
    ATENDIMENTO@REALCONTABIL-AL.COM.BR
    CPLLCOMERCIO@GMAIL.COM
    DIGIFLEXETIQUETAS@GMAIL.COM
    LICITACAO@PLANEDCOMERCIO.COM.BR
    LICITACAO10@METALPOX.COM.BR
    PONTOXIMPRESSAO@OUTLOOK.COM
    CONTEC@CONTECCONTABILIDADE.COM.BR
    JOELJUNQUEIRO@HOTMAIL.COM
    EMCACE-CONTABIL@HOTMAIL.COM
    MIRANDA.CONTABIL2012@GMAIL.COM
    DAVIDSONLINSBATISTA@GMAIL.COM
    MACEIOACRILICOS@GMAIL.COM
    CONTATO@PONTOXMACEIO.COM.BR
    comercial2@grafmarques.com.br
    comercial3@grafmarques.com.br
    orcamento@graficacearense.com.br
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    grbrindes.al@gmail.com
    guilherme@infiniit.com.br
    graficainfinity@hotmail.com
    zipcomunicacaovisual@gmail.com
    atualcomunicacao@terra.com.br
    digitalsign.al@hotmail.com
    chrcontato@gmail.com
    3dvisualmaceio@gmail.com
    3dvendas1@gmail.com

Assunto: 
  Placas de Sinalização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de alagoas pretende contratar empresa para aquisição e instalação de placas
de sinalização para identificação da numeração de guichês, localizados no ambiente da recepção das
dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, situado na Av. Fernandes Lima, 3487 no bairro Gruta
de Lourdes, conforme Termo de Referência a seguir.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0971813_TR_Sinalizacao_dos_guiches_do__F.E.M.pdf
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E-mail - 0973518

Data de Envio: 
  16/11/2021 10:49:52

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

Para:
    vendas@marinhodigital.com

Assunto: 
  Placas de Sinalização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de alagoas pretende contratar empresa para aquisição e instalação de placas
de sinalização para identificação da numeração de guichês, localizados no ambiente da recepção das
dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, situado na Av. Fernandes Lima, 3487 no bairro Gruta
de Lourdes, conforme Termo de Referência a seguir.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0971813_TR_Sinalizacao_dos_guiches_do__F.E.M.pdf
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E-mail - 0973520

Data de Envio: 
  16/11/2021 10:52:53

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

Para:
    sinalizart01@gmail.com

Assunto: 
  Placas de Sinalização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de alagoas pretende contratar empresa para aquisição e instalação de placas
de sinalização para identificação da numeração de guichês, localizados no ambiente da recepção das
dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, situado na Av. Fernandes Lima, 3487 no bairro Gruta
de Lourdes, conforme Termo de Referência a seguir.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0971813_TR_Sinalizacao_dos_guiches_do__F.E.M.pdf
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E-mail - 0973525

Data de Envio: 
  16/11/2021 10:55:48

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

Para:
    quickercomunicacao@hotmail.com

Assunto: 
  Placas de Sinalização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de alagoas pretende contratar empresa para aquisição e instalação de placas
de sinalização para identificação da numeração de guichês, localizados no ambiente da recepção das
dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, situado na Av. Fernandes Lima, 3487 no bairro Gruta
de Lourdes, conforme Termo de Referência a seguir.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0971813_TR_Sinalizacao_dos_guiches_do__F.E.M.pdf
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E-mail - 0973529

Data de Envio: 
  16/11/2021 10:59:41

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

Para:
    comercial2@infinnibrasil.com.br

Assunto: 
  Placas de Sinalização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de alagoas pretende contratar empresa para aquisição e instalação de placas
de sinalização para identificação da numeração de guichês, localizados no ambiente da recepção das
dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, situado na Av. Fernandes Lima, 3487 no bairro Gruta
de Lourdes, conforme Termo de Referência a seguir.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0971813_TR_Sinalizacao_dos_guiches_do__F.E.M.pdf
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E-mail - 0973531

Data de Envio: 
  16/11/2021 11:03:56

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

Para:
    sinalizamaceio@gmail.com

Assunto: 
  Placas de Sinalização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de alagoas pretende contratar empresa para aquisição e instalação de placas
de sinalização para identificação da numeração de guichês, localizados no ambiente da recepção das
dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, situado na Av. Fernandes Lima, 3487 no bairro Gruta
de Lourdes, conforme Termo de Referência a seguir.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0971813_TR_Sinalizacao_dos_guiches_do__F.E.M.pdf
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E-mail - 0973534

Data de Envio: 
  16/11/2021 11:05:46

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

Para:
    vipcomunicaovisual@gmail.com

Assunto: 
  Placas de Sinalização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de alagoas pretende contratar empresa para aquisição e instalação de placas
de sinalização para identificação da numeração de guichês, localizados no ambiente da recepção das
dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, situado na Av. Fernandes Lima, 3487 no bairro Gruta
de Lourdes, conforme Termo de Referência a seguir.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0971813_TR_Sinalizacao_dos_guiches_do__F.E.M.pdf
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COTAÇÃO 

DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

Placa de identificação 
dos guichês 

UNI 30 
 

 
R$36,00 R$1.080,00 

Placa de atendimento 
prioritário  

UNI 02  
R$96,00 R$192,00 

Placa de ícones de 
atendimento 

prioritário 

UNI 01  
R$372,00 R$372,00 

VALOR TOTAL R$1.644,00 
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Maceió, 22/11/2021

À Tre
At. Monica

Fone : 2122-7700

Prezado cliente,

Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) servico(s) conforme especificações abaixo : 

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 016451.

01) 30 Placa Acrilico Adesivo - Guichês
acrílico frente: 0,15x0,15mt, sem impressão em Acrílico 3MM. 
acrílico traseiro: 0,15x0,15mt, sem impressão em Acrílico 3MM. 
adesivo: [60]0,15x0,15mt, sem impressão em Adesivo Vinil Oracal. 
Fita Dupla Face 3M Verde, C/ Instalação.

Total: R$ 2.400,00  Unit: 80,00  Pgto: À vista  

02) 1 Placa Acrilico Adesivo - Atendimento Prioritário
acrílico frente: 0,3x0,2mt, sem impressão em Acrílico 3MM. 
acrílico traseiro: 0,3x0,2mt, sem impressão em Acrílico 3MM. 
adesivo: 0,3x0,2mt, sem impressão em Adesivo Vinil Oracal. 
Fita Dupla Face 3M Verde, C/ Instalação.

Total: R$ 280,00  Unit: 280,00  Pgto: À vista  

03) 1 Placa Acrilico Adesivo - Ícones Atendimento Prioritário
acrílico frente: 0,8x0,6mt, sem impressão em Acrílico 5MM. 
adesivo trans: 0,8x0,6mt, 4x0 cores em Adesivo Transparente. 
adesivo branco: 0,8x0,6mt, sem impressão em Adesivo Vinil. 
C/ Instalação.

Total: R$ 700,00  Unit: 700,00  Pgto: À vista  

Total dos itens : R$ 3.380,00

Validade da proposta : 7 dias

Vendedor : Ewerton

* Favor consultar disponibilidade e taxa para entrega e ou instalação domicílio.
* Poderá haver variação da tonalizada de cores em relação prova virtual,
* Favor atentar para todas as observações constante no orçamento e layout apresentado.

*pagamentos somente na conta empresarial da empresa, por boletos bancários ou por 
pessoas autorizadas pelo financeiro da empresa.
*vendedor não possui autorização da empresa para receber pagamentos;
* Dados bancarios: Banco do Brasil, Agencia: 1523-7 Conta 45625-X CNPJ: 

Ã

Atenciosamente, Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

Infinni Comunicação Visual e Brindes Ltda- EPP Tre
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BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI
CNPJ: 22.546.110/0001-96
Insc. Est.: 244.29600-6
Insc.Mun.: 901403014

brandaocomunicacaovisual@hotmail.combrandaocomunicacaovisual@hotmail.combrandaocomunicacaovisual@hotmail.com

brandaocomunicacaovisual@hotmail.com / brindes@brandaoproducoes.com / www.brandaoproducoes.com

Maceió-AL, 21 de novembro de 2021.

Validade da proposta: 30 dias
Pagamento: 10 dias  
Prazo de entrega: 8 dias  

Ao
TRE/AL

BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI

BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI
______________________________

Caixa economica - 104
agencia - 2393
operação - 003
conta - 199-4
Brandão Serviços Artesanais Eireli 

Orçamento

- Conf. de 30 Placa principal em acrílico, translúcido, brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, 
  medindo 0,15(L) x0,15(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 
  651 como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (ver em detalhe). Placa de 
  Detrás, sobreposta, em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, formato em “L” , com 
  adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca Oracal 651, como referência na cor Florest 
  Green de ref. 613, texto em cinza; Fixação entre ambas as placas com fita de silicone da marca 3M como 
  referência ou similar, e para a porta com espaçador do próprio acrílico,fixados a porta com fita de silicone da 
  marca 3M como referência ou similar, desde que totalmente imperceptível. Legenda: (A) – Placa Detrás - em 
  acrílico incolor adesivada de verde (B) – Placa Principal - em acrílico incolor adesivada de cinza (C) - Logomarca 
  adesivada em cores (D) – Letras e números adesivados na cor preta; (E) – Espaçador de acrílico de (2 x 2) cm
  unitário R$ 28,80  R$ 864,00

- Conf. de 02 Placa principal - em acrílico, translúcido, brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) 
  incolor, medindo 0,30(L) x0,20(H) metros, com adesivo (anterior a placa) filme polimérico cinza claro da
  marca Oracal 651como referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida (verem 
  detalhe). Placa de Detrás - sobreposta, em acrílico brilhante, espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, 
  formato em “L” com adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca Oracal 651, como 
  referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza; Fixação entre ambas as placas com fita de 
  silicone da marca 3M como referência ou similar, e para a porta com espaçador do próprio acrílico, fixados 
  a porta com fita de silicone da marca 3M como referência ou similar, desde que totalmente imperceptível. 
  Legenda: (A) – Placa Detrás - em acrílico incolor adesivada de verde (B) – Placa Principal - em acrílico 
  incolor adesivada de cinza (C) – Logomarca - adesivada em cores; (D) – Letras e números - adesivados 
  na cor preta; (E) – Espaçador de acrílico – dimensões: (2 x 2) cm
  Unitário R$ 68,80 total R$ 137,60

- Conf. de 01 placa de atendimento prioritário em acrílico 3mm transparente com impressão colorida por 
  trás fixa em fita de silicone dupla face 3m ou similar medindo 80x60cm.
  unitário  R$ 280,00 total R$ 280,00

Total geral R$ 1.281,60  
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E-mail - 0976650

Data de Envio: 
  22/11/2021 13:44:47

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

Para:
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    brindes@brandaoproducoes.com

Assunto: 
  Placas de Sinalização - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado(a),

Para darmos continuidade à aquisição e instalação de placas de sinalização para identificação da
numeração de guichês, localizados no ambiente da recepção das dependências internas do Fórum
Eleitoral de Maceió, conforme proposta anexa, solicitamos:

1 - preenchimento e assinatura da Declaração de Inexistência de Nepotismo, podendo ser utilizado o
modelo abaixo, caso entenda conveniente.
Aguardamos,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.
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(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"

Anexos:
    Proposta_0976574_orcamento_tre_al_placas__1_.pdf
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 22.546.110/0001-96 DUNS®: 943613057
Razão Social: BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI
Nome Fantasia: BRANDAO BRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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 30/03/2022
FGTS 22/11/2021
Trabalhista Validade: 08/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/12/2021
Receita Municipal Validade: 09/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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

Emitido em: 22/11/2021 13:39 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 22/11/2021 14:45:32 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI 
CNPJ: 22.546.110/0001-96 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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:	101.896.494-02	

IGOR BRANDÃO PIMENTEL
PROPRIETÁRIO 

CPF 
RG: 34684913 SEDS AL

BRANDÃO SERVIÇOS ARTENASAIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
22.546.110/0001-96, situada na Rua Pedro Paulino 288 , no bairro do Poço, Maceió- Alagoas, 
representada por seu proprietário, IGOR BRANDÃO PIMENTEL, CPF nº 101.896.494-02  , carteira de 
identidade nº 3468491-3, expedida por SEDS/AL, brasileiro, solteiro, com domicílio na Av.Aristeu de 
Andrade, nº 271,apto.302 Farol, Maceió - Alagoas, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do 
artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, 
NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de 
comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal.
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a 
falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção 
penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir 
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) 
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, 22 de novembro de 2021.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º,
 V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016

Ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
À SMR,
 
Solicitamos análise da compatibilidade da proposta

encaminhada pela empresa Brandão - 0976579, considerando
as especificações constantes do Termo de Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/11/2021, às 16:57, 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
0976978 e o código CRC 2D327310.

0000894-08.2019.6.02.8000 0976978v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5998 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Em análise ao que se pede no Despacho SEIC (0976978 )  informo
que a proposta de menor preço apresentada pela empresa Brandão no evento
(0976574 ) está coerente com o Termo de Referência.

Portanto, acordo apenas, que a empresa siga com os termos
descritos no TR (0971813) para que esta unidade técnica da SMR tenha
condição de aferir e atestar a execução. 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 23/11/2021, às 15:50, 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
0977076 e o código CRC 1BDD9361.

0000894-08.2019.6.02.8000 0977076v9
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À GSAD e à COMAP (para ciência),
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de aquisição com instalação de placas de

sinalização para identificação da numeração dos guichês
localizados no ambiente da Recepção nas dependências
internas do Fórum Eleitoral de Maceió, conforme Termo de
Referência - 0971813.

Os autos foram remetidos, Despacho GSAD -
 0972125, para prévia pesquisa de mercado, com base nos
parâmetros e condições fixados no Termo de Referência
elaborado pela SMR (doc. 0971813), como forma de aferir o
impacto da despesa e se indicar os remanejamentos devidos à
incorporação da demanda às programações do exercício.

Para tanto, dada à especificidade do objeto
demandado, solicitamos propostas de preço para potenciais
fornecedores -
 0972364, 0973518, 0973520, 0973525, 0973529, 0973531 e 0973534, resultando
na apresentação das propostas de preço abaixo elencadas:

Item Qtde
Digital Sign Inove Infinni Brandão

Valores Valores Valores Valores
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1
Placa de

identificação
dos guichês

30 R$
37,98

R$
1.139,40

R$
36,00

R$
1.080,00

R$
80,00

R$
2.400,00

R$
28,80

R$
864,00

2
Placa de

atendimento
prioritário

2 R$
47,76

R$
95,52

R$
96,00

R$
192,00

R$
280,00

R$
560,00

R$
68,80

R$
137,60

3
Placa de
ícones de

atendimento
prioritário

1 - - R$
372,00

R$
372,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
280,00

R$
280,00

Total 33 R$ 1.234,92 R$ 1.644,00 R$ 3.660,00 R$ 1.281,60

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/11/2021, às 13:58, 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
0977461 e o código CRC D15C8A27.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
Observo do Despacho SEIC 0977461 que o valor

estimado para a contratação é por demais módico e passível
de incorporação à programação orçamentária do exercício.

Nesse cenário, aprovo o Termo de Referência
elaborado pela SMR (doc. 0971813) e devolvo os autos à
SEIC, para concluir a instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/11/2021, às 01:15, 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
0977978 e o código CRC 43A3816D.

0000894-08.2019.6.02.8000 0977978v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição com instalação de placas de

sinalização para identificação da numeração dos guichês
localizados no ambiente da Recepção nas dependências
internas do Fórum Eleitoral de Maceió, conforme Termo de
Referência - 0971813.

Por meio do Despacho SEIC - 0977461,
apresentamos ao Senhor Secretário de Administração a
pesquisa de mercado efetuada por esta Seção, abaixo,
resultando em aprovação do Termo de Referência e
autorização da instrução da contratação - Despacho GSAD
(0977461).

Item Qtde
Digital Sign Inove Infinni Brandão

Valores Valores Valores Valores
Unitário Total Unitário Total Unitário Total Unitário Total

1
Placa de

identificação
dos guichês

30 R$
37,98

R$
1.139,40

R$
36,00

R$
1.080,00

R$
80,00

R$
2.400,00

R$
28,80

R$
864,00

2
Placa de

atendimento
prioritário

2 R$
47,76

R$
95,52

R$
96,00

R$
192,00

R$
280,00

R$
560,00

R$
68,80

R$
137,60

3
Placa de
ícones de

atendimento
prioritário

1 - - R$
372,00

R$
372,00

R$
700,00

R$
700,00

R$
280,00

R$
280,00

Total 33 R$ 1.234,92 R$ 1.644,00 R$ 3.660,00 R$ 1.281,60

Em continuidade, juntamos as seguintes
documentações relacionadas à empresa Brandão Brindes, cuja
proposta de preço apresentada é mais vantajosa pra este
Regional:

- Proposta de preço - 0976574;
- Declaração de Inexistência da Prática de

Nepotismo - 0976976;
- Consulta consolidada TCU - 0976651 - página 2;
- SICAF- 0976651 - página 1;
- Certidão de regularidade do FGTS - 0976656;
- CADIN - 0978032;
- Conformidade da proposta, firmada pela unidade

demandante - 0977076.
Por tudo exposto, sugerimos que a contratação seja

realizada com a empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS
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EIRELI -  BRANDAO BRINDES, CNPJ nº 22.546.110/0001-96,
no montante total de R$ 1.281,60 (um mil duzentos e oitenta e
um reais e sessenta centavos), por contratação direta, com
base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 24/11/2021, às 09:59, 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
0978033 e o código CRC 130CC9E6.

0000894-08.2019.6.02.8000 0978033v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0978033, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/11/2021, às 14:15, 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
0978213 e o código CRC E2602C1B.

0000894-08.2019.6.02.8000 0978213v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
À SGO, para reserva de crédito (contratação em

curso com condições de execução no exercício), no valor
indicado no Despacho SEIC 0978033, e posterior remessa do
feito à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2021, às 00:08, 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
0978627 e o código CRC CB6BD13B.

0000894-08.2019.6.02.8000 0978627v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/11/2021 17:41
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 PE 30

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

25/11/2021 0000894-08.2019.6.02 - 1.281,60

Código Nome

22.546.110/0001-96 BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI

Favorecido

Endereço

PEDRO PAULINO 288 LOTE: 08; QUADRA: POCO

CEP

57025-340

Município

MACEIO AL

UF Telefone

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO - PLACAS.
PROC 0000894-08.2019.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

25/11/2021 Inclusão 1.281,60

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

25/11/2021 17:38:23
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 30/2021 - 2021RO000856; ND 742/21.

Observação:

- VALOR DOC 0978033.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 25/11/2021, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979057 e o código CRC 38FDB6E8.
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PROCESSO : 0000894-08.2019.6.02.8000
INTERESSADO : CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE GUICHÊS FORUM ELEITORAL.

 

Parecer nº 1429 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de pretensão de aquisição com

instalação de placas de sinalização para identificação da
numeração dos guichês localizados no ambiente da Recepção
nas dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, com
a empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI - 
BRANDAO BRINDES, CNPJ n° 22.546.110/0001-96, conforme
Termo de Referência (0971323), para a unidade do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, no valor total de R$ 1.281,60
(um mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos),
referente a proposta (0976574).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Ofício CAE 319 (0495201), contendo justificativa

para a contratação;
- Termo de Referência SMR (0971813);
- Cotação realizada pela SEIC (0978033) por meio

de propostas (0973297), (0974399),(0976528) e (0976574);
- Reserva de crédito (0979054);

 

Nessa linha, após a devida pesquisa de preços,
consta do processo o Despacho SEIC (0978033), que entende
a contratação da empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS
EIRELI -  BRANDAO BRINDES como a situação mais
vantajosa para a Administração e, por fim, sugere que
contratação seja feita de forma direta, por dispensa de
licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

 
Há no processo, também, o pronunciamento da

SMR (0977076), unidade demandante, dando conta de que o
equipamento orçado e constante da proposta escolhida
atendem as expectativas daquela unidade. 

 
Certidões e Consultas da empresa BRANDÃO

SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI :
 
- Proposta (0976574);
- SICAF (0976651);
- TCU e Portal da Transparência (0976651);
- FGTS (0976656);
- CADIN  (0978032);
- Certidão negativa de Nepotismo (0976976).
 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica
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para emissão de parecer quanto à regularidade da contratação
direta.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos que
seguem.  

 
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 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) adaptada
para o caso em tela, quando cabível:

 
Lista de Verificação

  Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido

formal da parte
interessada, devidamente X  0495201
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justificado?

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  0971813

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  0978033

7
O termo de

referência foi aprovado
pela autoridade
competente (SAD)?

X  0977978

8

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

X  
0978033
0976574
 

A descrição do
objeto no projeto
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9

básico/termo de
referência está
compatível com a
proposta da possível
contratada, observando,
inclusive, medidas,
quantidades, preços
unitários e totais?

X  0977076

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   

11
Houve a

devida reserva de crédito
orçamentário?

X  0979054

12
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

X  0976574

13

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

X  0976574

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   0976976

 Regularidade
fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.
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15

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

X  0976651

FGTS X  0976656

INSS X   

Receita
Federal X   

16
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

X   

17 Consta
consulta ao CADIN? X  0978032

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  
0976651
 

 
5. CONCLUSÃO
 
Esta Assessoria-Jurídica entende não haver óbice à

contratação da empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS
EIRELI -  BRANDAO BRINDES, CNPJ n° 22.546.110/0001-96,
conforme Termo de Referência (0971813) , para unidade do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no valor total de R$
1.281,60 (um mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos), referente a proposta (0976574), para a aquisição
com instalação de placas de sinalização para identificação da
numeração dos guichês localizados no ambiente da Recepção
nas dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió, com
base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93.

 
Outrossim, deve a Administração

observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente 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 nº 8.666/93 e Decreto
nº 9.412/201, atualizado pela Lei 14.065/2020, de forma a
prevenir e evitar o fracionamento de despesa. 

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
29/11/2021, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/11/2021, às 16:08, 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
0980040 e o código CRC 22A318E3.

0000894-08.2019.6.02.8000 0980040v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de novembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento de

pretensa contratação, por inexigibilidade de licitação, com a
Empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI -  BRANDAO
BRINDES, inscrita no CNPJ sob o nº 22.546.110/0001-96, com vistas
à aquisição com instalação de placas de sinalização para
identificação da numeração dos guichês localizados no ambiente da
recepção nas dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió –
FEM, no montante de R$ 1.281,60 (um mil duzentos e oitenta e
um reais e sessenta centavos).

 
Nesta senda, considerando o pronunciamento exarado no

Parecer AJ-DG nº 1429/2021 (0980040), da lavra da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, cuja ilação é pela legalidade do
procedimento em tela, RECONHEÇO, diante da situação de dispensa
verificada, com fulcro no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, a
inexigibilidade de licitação nos presentes autos eletrônicos, ao tempo
em que sugiro a autorização da contratação direta ora indicada,
conforme especificações e condições estipuladas no Termo de
Referência (0971323) e Proposta Comercial (0976574).

 
Outrossim, a AJ-DG recomenda à Administração, de

forma a prevenir e evitar o fracionamento de despesa, que as
despesas decorrentes de contratações da mesma natureza, no
decorrer do presente 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 nº
8.666/93 e Decreto nº 9.412/201, atualizado pela Lei 14.065/2020.

 
Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para análise e
competente deliberação, em atendimento ao disposto no art. 26 da
Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/11/2021, às 19:20, 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
0980814 e o código CRC 4D0EAAB8.

0000894-08.2019.6.02.8000 0980814v1
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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 : 0000894-08.2019.6.02.8000
INTERESSADO : CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Dispensa de Licitação. Art. 25, II, Lei 8.666/93.

 

Decisão nº 2849 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando toda a instrução efetivada nos
autos, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº. 8.666/1993, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos termos
declarados pelo Sr. Diretor-Geral nos autos do processo em epígrafe
(0980814), com fundamento no inciso II, do art. 25, da Lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993, e AUTORIZO a contratação
da Empresa BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI - 
BRANDAO BRINDES , CNPJ nº 22.546.110/0001-96, no valor total
de R$ 1.281,60 (um mil duzentos e oitenta e um reais e
sessenta centavos), com vistas à aquisição com instalação de
placas de sinalização para identificação da numeração dos guichês
localizados no ambiente da recepção nas dependências internas do
Fórum Eleitoral de Maceió – FEM, com respaldo no pronunciamento
da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, através do Parecer nº
1429 (0980040).

Desse modo, determino o encaminhamento dos autos à
Secretaria de Administração para que, pelas unidades competentes,
proceda às medidas tendentes à efetivação da presente contratação,
atentando-se para o apontamento feito pelo Sr. Assessor Jurídico
(0980040), de que a Administração deve observar, de forma a
prevenir e evitar o fracionamento de despesa, que as despesas
decorrentes de contratações da mesma natureza, no decorrer do
presente 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 nº 8.666/93 e Decreto
nº 9.412/201, atualizado pela Lei 14.065/2020

 
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/12/2021, às 14:12, 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
0981341 e o código CRC E5169B6E.

0000894-08.2019.6.02.8000 0981341v3
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
À SEIC, para necessários registros no Portal da

Transparência.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho, na forma autorizada pela Presidência, Decisão 2849
(doc. 0981341).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2021, 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
0983496 e o código CRC C9517D82.

0000894-08.2019.6.02.8000 0983496v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0983496).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/12/2021, às 14:21, 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
0983968 e o código CRC 31DD77B6.

0000894-08.2019.6.02.8000 0983968v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 446/2021 - RO 878.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/12/2021, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0984046 e o código CRC 4C9E6628.
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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: 22.546.110/0001-96 DUNS®: 943613057
Razão Social: BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI
Nome Fantasia: BRANDAO BRINDES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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 30/03/2022
FGTS 11/12/2021
Trabalhista Validade: 08/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/12/2021
Receita Municipal Validade: 09/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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: 06/12/2021 15:07 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0984046),

registro minha assinatura no empenho 2021NE446, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/12/2021, às 15:38, 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
0984113 e o código CRC B8C3E4CF.

0000894-08.2019.6.02.8000 0984113v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/12/2021 16:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 446

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

06/12/2021 Ordinário 0000894-08.2019.6.02 - 1.281,60

22.546.110/0001-96 BRANDÃO SERVIÇOS ARTESANAIS EIRELI

2021NECT. Aquisição com instalação de placas de sinalização para identificação da numeração dos guichês
localizados no ambiente da recepção nas dependências internas do Fórum Eleitoral de Maceió ¿ FEM. Proposta
comercial (0976574). Decisão nº 2849 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES (0981341).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

94 INEXIGIBILIDADE

25 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PEDRO PAULINO 288 LOTE: 08; QUADRA: POCO

CEP

57025-340

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      3002
Versão Data/Hora

06/12/2021 16:14:17
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/12/2021 16:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.281,60

Total da Lista

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

001 864,00Placa principal em acrílico, translúcido, brilhante, espessura 3mm tipo
casting (virgem) incolor, medindo 0,15(L) x0,15(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651 como
referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida
(ver em detalhe). Placa de Detrás, sobreposta, em acrílico brilhante,
espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, formato em ¿L¿ , com
adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca Oracal
651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas com fita de silicone da marca 3M como
referência ou similar, e para a porta com espaçador do próprio acrílico,
fixados a porta com fita de silicone da marca 3M como referência ou
similar, desde que totalmente imperceptível. Legenda: (A) ¿ Placa Detrás
- em acrílico incolor adesivada de verde (B) ¿ Placa Principal - em
acrílico incolor adesivada de cinza (C) - Logomarca adesivada em cores
(D) ¿ Letras e números adesivados na cor preta; (E) ¿ Espaçador de
acrílico de (2 x 2) cm.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

06/12/2021 Inclusão 30,00000 28,8000 864,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 137,60Placa principal - em acrílico, translúcido, brilhante, espessura 3mm tipo
casting (virgem) incolor, medindo 0,30(L) x0,20(H) metros, com adesivo
(anterior a placa) filme polimérico cinza claro da marca Oracal 651como
referência na cor Middie Grey de ref. 074, texto em preto, logo colorida
(verem detalhe). Placa de Detrás - sobreposta, em acrílico brilhante,
espessura 3mm tipo casting (virgem) incolor, formato em ¿L¿ com
adesivo (anterior a placa) filme polimérico na cor verde da marca Oracal
651, como referência na cor Florest Green de ref. 613, texto em cinza;
Fixação entre ambas as placas com fita de silicone da marca 3M como
referência ou similar, e para a porta com espaçador do próprio acrílico,
fixados a porta com fita de silicone da marca 3M como referência ou
similar, desde que totalmente imperceptível. Legenda: (A) ¿ Placa Detrás
- em acrílico incolor adesivada de verde (B) ¿ Placa Principal - em
acrílico incolor adesivada de cinza (C) ¿ Logomarca - adesivada em
cores; (D) ¿ Letras e números - adesivados na cor preta; (E) ¿
Espaçador de acrílico ¿ dimensões: (2 x 2) cm.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

06/12/2021 Inclusão 2,00000 68,8000 137,60

Seq. Descrição Valor do Item

003 280,00Placa de atendimento prioritário em acrílico 3mm transparente com
impressão colorida por trás fixa em fita de silicone dupla face 3m ou
similar medindo 80x60cm.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

Seq. Descrição Valor do Item

2  de      3002
Versão Data/Hora

06/12/2021 16:14:17
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/12/2021 16:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.281,60

Total da Lista

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

003 280,00Placa de atendimento prioritário em acrílico 3mm transparente com
impressão colorida por trás fixa em fita de silicone dupla face 3m ou
similar medindo 80x60cm.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

06/12/2021 Inclusão 1,00000 280,0000 280,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/12/2021 16:14:17

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

06/12/2021 15:37:25

Assinaturas

3  de      3002
Versão Data/Hora

06/12/2021 16:14:17
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2021.
À SEIC, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/12/2021, às 16:32, 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
0984207 e o código CRC 807E068E.

0000894-08.2019.6.02.8000 0984207v1

Despacho SAD 0984207         SEI 0000894-08.2019.6.02.8000 / pg. 86



E-mail - 0984402

Data de Envio: 
  06/12/2021 18:02:05

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

Para:
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    brindes@brandaoproducoes.com

Assunto: 
  Encaminha Nota de Empenho

Mensagem: 
   Caros,

Segue Nota de Empenho nº 446/2021, no valor total de R$ 1.281,60 (um mil duzentos e oitenta e um reais
e sessenta centavos), referente à aquisição e instalação de placas de sinalização para identificação da
numeração dos guichês localizados no ambiente da recepção nas dependências internas do Fórum
Eleitoral de Maceió.

NECESSÁRIO confirmação do recebimento da Nota de Empenho.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Nota_0984185_NE_070011_2021NE000446_v002_22546110000196_20211206161736.pdf
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