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

 

DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2021.
 
É notório que a Justiça Eleitoral, como instituição

histórica responsável pela manifestação democrática cidadã,
necessidade de referências para a divulgação de suas qualidades e
virtudes.

Demais disso, e partindo dessa premissa, salienta-se ser
oportuno enaltecer a atuação do Ministro Luís Roberto Barroso na
condução do Tribunal Superior Eleitoral, que se notabiliza pela
defesa ferrenha a atuação e da relevância desta Especializada para a
consolidação do Estado Democrático de Direito.

Oportuno ressaltar a especial a atenção que aquele
Superior, durante a atual gestão, costuma dispensar às causas e às
necessidades deste Regional no exercício da sua missão institucional.

Assim sendo, determino que seja providenciada a edição,
pela Seção de Aconselhamento Jurídico – SAJUR, de minuta de
resolução que verse sobre a outorga, a Sua Excelência, da Comenda
do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo
Soares.

Após, sigam os autos à Secretaria Judiciária para registro
e autuação deste feito por meio do Sistema PJE, com posterior
inclusão do tema em pauta para análise e deliberação do ilustres
integrantes do Colegiado deste Tribunal.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
29/01/2021, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho AEP 0848098         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 1



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
0848098 e o código CRC 6036EB2B.

0000977-53.2021.6.02.8000 0848098v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/SAJ

 

RESOLUÇÃO Nº ____________

(____/01/2021)

 

OUTORGA AO EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, O
SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO,
A COMENDA DO MÉRITO ELEITORAL
DESEMBARGADOR HERMANN BYRON DE
ARAÚJO SOARES.

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
no uso de suas atribuições legais,

 
CONSIDERANDO que este Regional instituiu a

Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron, por
meio da Resolução TRE/AL nº 15.659/2016, com o intuito de
homenagear aqueles que contribuíram de forma significativa para o
aperfeiçoamento e fortalecimento desta Justiça especializada;

 
CONSIDERANDO a meritosa atuação do Ministro Luís

Roberto Barroso na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a qual
se notabilizou pelo constante engrandecimento desta Justiça
Eleitoral e pelo sucesso obtido na condução das Eleições realizadas
no ano de 2020, que muito contribuíram para a consolidação do
Estado Democrático de Direito;

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº

0000977-53.2021.6.02.8000,
 

Minuta SAJ 0848186         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 3



RESOLVE:
 
Art. 1º Outorgar ao Excelentíssimo Presidente do

Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto Barroso, a
Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de
Araújo Soares.

 
Art. 2º A Secretaria desta Corte deverá realizar os

procedimentos necessários para a concessão da homenagem.
 
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua

publicação.

 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos ___
dias do mês de janeiro do ano de 2021.

 

 

Des. Eleitoral OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

 

Des. Eleitoral WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

 

Desa. Eleitoral SILVANA LESSA OMENA

 

Des. Eleitoral FELINI DE OLIVEIRA WANDERLEY

 

Des. Eleitoral MAURÍCIO CÉSAR BREDA FILHO

 

Des. Eleitoral HERMANN DE ALMEIDA MELO

 

Des. Eleitoral DAVI ANTÔNIO LIMA ROCHA

Minuta SAJ 0848186         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 4



 

Drª. RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES

Procuradora Regional Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por HUGO LEONARDO RODRIGUES SANTOS,
Analista Judiciário, em 29/01/2021, 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
0848186 e o código CRC 0D46DAD0.

0000977-53.2021.6.02.8000 0848186v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de janeiro de 2021.
À CRPACF para cumprimento do despacho da

Presidência.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO NETO GÊDA, Oficial de Gabinete,
em 29/01/2021, às 16:59, 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
0848203 e o código CRC C229E3CD.

0000977-53.2021.6.02.8000 0848203v1
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Protocolado por: SANDERSON FERREIRA DA PAZ 

Processo Judicial Eletrônico - TRE-AL

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Comprovante de protocolo

Processo
Número do processo: 0600017-89.2021.6.02.0000
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Órgão julgador
Colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral

Jurisdição: TRE-AL
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298)
Assunto principal: Proposta de Alteração de Resolução
Valor da causa: R$ 0,00
Partes: PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Audiência

Documentos protocolados Tipo Tamanho (KB)

Petição Inicial Petição Inicial 1,63
SEI_0000977_53.2021.6.02.8000.pdf Petição Inicial Anexa 168,57

Assuntos Lei
DIREITO ELEITORAL (11428) / Administração da Justiça Eleitoral (11557) / Minuta de
Resolução (11572) / Proposta de Alteração de Resolução (12361

RECORRENTE ASSISTENTE

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS

Distribuído em: 29/01/2021 20:20

Comprovante  (0848223)         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 7



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2021.
 
À CARP, para cumprimento do Despacho AEP (0848098).
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 01/02/2021, 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
0848687 e o código CRC 5F853E03.

0000977-53.2021.6.02.8000 0848687v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de fevereiro de 2021.

À SRPP para ciência e cumprimento do Despacho AEP 0848098.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 01/02/2021, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0848751 e o código CRC CDFF7C60.

0000977-53.2021.6.02.8000 0848751v1

Despacho CARP 0848751         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 9



04/02/2021

Número: 0600017-89.2021.6.02.0000 
 

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral 
Órgão julgador: Relatoria Presidência 

Última distribuição : 29/01/2021 

Valor da causa: R$ 0,00 

Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução 

Objeto do processo: HOMENAGEM. COMENDA. MINISTRO-PRESIDENTE. TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL 

Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS (INTERESSADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

50528
63

03/02/2021 15:25 Acórdão Acórdão

Resolução 16.109 (0850465)         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 10



 

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

GABINETE DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0600017-89.2021.6.02.0000 - Maceió - ALAGOAS

 

RESOLUÇÃO Nº 16.109

 (02/02/2021)

 

OUTORGA AO EXCELENTÍSSIMO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, O SENHOR
MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO,
A COMENDA DO MÉRITO ELEITORAL
DESEMBARGADOR HERMANN
BYRON DE ARAÚJO SOARES.

 

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais,

 

CONSIDERANDO que este Regional instituiu a Comenda do Mérito
Eleitoral Desembargador Hermann Byron, por meio da Resolução TRE/AL nº
15.659/2016, com o intuito de homenagear aqueles que contribuíram de forma
significativa para o aperfeiçoamento e fortalecimento desta Justiça especializada;

 

CONSIDERANDO a meritosa atuação do Ministro Luís Roberto Barroso na
presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a qual se notabilizou pelo constante
engrandecimento desta Justiça Eleitoral e pelo sucesso obtido na condução das
Eleições realizadas no ano de 2020, que muito contribuiu para a consolidação do
Estado Democrático de Direito;

Num. 5052863 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: ALCIDES GUSMAO DA SILVA - 03/02/2021 15:25:23
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CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI nº
0000977-53.2021.6.02.8000,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º Outorgar ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Superior
Eleitoral, Ministro Luís Roberto Barroso, a Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador
Hermann Byron de Araújo Soares.

Art. 2º A Secretaria desta Corte deverá realizar os procedimentos
necessários para a concessão da homenagem.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió,
aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

 

Des. Eleitoral ALCIDES GUSMÃO DA SILVA

Presidente em exercício
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04/02/2021

Número: 0600017-89.2021.6.02.0000 
 

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral 
Órgão julgador: Relatoria Presidência 

Última distribuição : 29/01/2021 

Valor da causa: R$ 0,00 

Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução 

Objeto do processo: HOMENAGEM. COMENDA. MINISTRO-PRESIDENTE. TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL 

Segredo de justiça? NÃO 

Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS (INTERESSADO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

50657
13

04/02/2021 14:09 Certido de julgamento Certidão de julgamento

Certidão Certidão de Julgamento (0850467)         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 14



 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO - 0600017-89.2021.6.02.0000

 

ORIGEM:Maceió - ALAGOAS 

 

JULGADO EM: SESSÃO POR MEIO ELETRÔNICO DE 1º A 2/02/2021

 

 DESEMBARGADOR ELEITORAL ALCIDES GUSMÃO DA SILVARELATOR(A):  

 

  DESEMBARGADOR ELEITORAL OTÁVIO LEÃO PRAXEDESPRESIDENTE DA SESSÃO:

 

 DRA. RAQUEL DE MELO TEIXEIRAPROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: 

SECRETÁRIO(A): DRA. CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS

DECISÃO

 

Resolvem os Desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de votos,
outorgar ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto Barroso, a
Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, tudo nos termos do voto
do Relator. (Resolução nº 16.109, de 2.2.2021).

 

Num. 5065713 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARIO JORGE UCHOA SOUZA FILHO - 04/02/2021 14:09:51
https://pje.tre-al.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020414095124900000004898192
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Composição:  Presidência do Senhor Desembargador Eleitoral Substituto ALCIDES GUSMÃO DA
SILVA. Presentes os Srs. Desembargadores Eleitorais: FELINI DE OLIVEIRA WANDERLEY,
SILVANA LESSA OMENA, MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA FILHO, HERMANN DE ALMEIDA MELO
e DAVI ANTÔNIO LIMA ROCHA, bem como a Procuradora Regional Eleitoral, Dra. RAQUEL DE
MELO TEIXEIRA. Ausente, justificadamente, os Desembargadores Eleitorais OTÁVIO LEÃO
PRAXEDES e WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS.

 

 

              Por ser verdade, firmo a presente.

 

              Maceió,  4 de fevereiro de 2021

  

MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO

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

 

CERTIDÃO

 

CERTIDÃO DE CONFERÊNCIA E PUBLICAÇÃO

 

Certifico que a Resolução de nº 16.109 foi publicada no DJE de nº 33, em 04/02/2021, à(s) fl(s). 2.  Maceió(AL), em
04/02/2021.

Luciano Apel - Chefe da SRPP

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO APEL, Analista Judiciário, em
04/02/2021, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850469 e o código CRC C72381A5.

0000977-53.2021.6.02.8000 0850469v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2021.

Ao gabinete da Secretaria Judiciária para as demais providências.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 04/02/2021, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850476 e o código CRC 42CEDB87.

0000977-53.2021.6.02.8000 0850476v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2021.
 
Cumpridas as determinações contidas no Despacho AEP

(0848098) , vide Comprovante (0848223) e Certidão de Julgamento
(0850467), encaminhe-se o presente procedimento administrativo à
Presidência para demais providências.

 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 04/02/2021, às 15:30, 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
0850478 e o código CRC 59F2B086.

0000977-53.2021.6.02.8000 0850478v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2021.
 
Nos autos, a Secretaria Judiciária informa a aprovação da

Res.-TRE/AL nº 16.109/2021 (0850465), ato que outorgou ao Senhor
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto
Barroso, a Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann
Byron de Araújo Soares.

Para que sejam observadas as formalidades referentes à
entrega da referida láurea, determino a remessa do expediente
àquele Superior noticiando o teor do ato e solicitando do
homenageado a designação de dia para a realização de sessão solene,
de acordo com a sua conveniência.

Após, sigam os autos à Diretoria-Geral para a observância
do regido no artigo 2º do indigitado ato.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/02/2021, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850635 e o código CRC 831DAB35.

0000977-53.2021.6.02.8000 0850635v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 243 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP
Maceió, 04 de fevereiro de 2021.

 
 
A Sua Excelência o Senhor
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
BRASÍLIA - DF
 

 

Assunto: Outorga. Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de
Araújo Soares.

 
 
 
Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente,
 
 
Com os cumprimentos iniciais, honra-me noticiar que este

Tribunal, em deliberação unânime referendando proposição formulada por
este subscritor, outorgou a Vossa Excelência a Comenda do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares, láurea instituída para
enaltecer e celebrar a conduta daqueles que atuaram e/ou contribuem para o
reconhecimento, o aperfeiçoamento e o fortalecimento da Justiça Eleitoral.

Referida homenagem, Senhor Ministro, é consectário das
exemplares ações e das marcantes manifestações que foram e são observadas
durante condução, operada por Vossa Excelência, da Presidência do Tribunal
Superior Eleitoral, gestão que já se faz inolvidável nos anais desta
Especializada.

Ao tempo em que remeto a íntegra da Res.-TRE/AL nº
16.109/2021, solicito de Vossa Excelência, de acordo com a conveniência de
agenda, que decline uma data para a realização da sessão solene relativa a
entrega de tão cabível homenagem, sendo momento que hornará tanto
os servidores desta Corte quanto, e principalmente, toda a sociedade
alagoana.

Colho o ensejo, por fim, para renovar respeitosos votos de estima
e consideração.
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Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/02/2021, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850637 e o código CRC D0A277D1.

0000977-53.2021.6.02.8000 0850637v4
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INFORMAÇÃO Nº 693 - TRE-AL/PRE/AEP

O Ofício 243 (0850637) deverá ser remetido com cópia do
andamento 0850465.

Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELT GOMES QUINTINO DE
HOLANDA CAVALCANTE, Técnico Judiciário, em 04/02/2021, às 17:34, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850640 e o código CRC 90B8756E.

0000977-53.2021.6.02.8000 0850640v2
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E-mail - 0851515

Data de Envio: 
  08/02/2021 13:16:39

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE PROTOCOLO, ARQUIVO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS <spad@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tse.jus.br

Assunto: 
  Envio do Ofício nº 243 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP

Mensagem: 
  A Sua Excelência o Senhor
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
BRASÍLIA - DF

Encaminho em anexo o Ofício nº 243 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP, da lavra do Excelentíssimo Senhor
Desembargador-Presidente desta Corte Eleitoral.

A autenticidade pode ser conferida através do site indicado no rodapé do documento.

OBS: Favor confirmar recebimento.

Respeitosamente.

João Hermínio de Barros Neto
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Protocolo e Expedição - SPE
Tel: 2122-7706/7770
Correio eletrônico: spe@tre-al.jus.br / joaobarros@tre-al.jus.br

Anexos:
    Resolucao_0850465_Resolucao_n__16.109.pdf
    Oficio_0850637.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2021.
À Secretaria de Administração e à Secretaria de

Gestão de Pessoas, para fins de dar cumprimento/efetividade
ao que disposto no art. 2º da Res.-TRE/AL nº 16.109/2021
(0850465), por meio de confecção da correspondente medalha
e das demais medidas administrativas pertinentes.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/02/2021, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0851627 e o código CRC 7D3822AA.

0000977-53.2021.6.02.8000 0851627v1
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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 2021.
Considerando tratar-se de solenidade interna deste

Regional, encaminhem-se os autos à CODES/SRS para
conhecimento e eventuais proviências de sua alçada.
Simultaneamente, à Assessoria de Comunicação para, na
condição de coordenadora de Cerimonial, tomar ciência e a
adotar providências pertinentes ao Cerimonial.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 09/02/2021, às 17:44, 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
0852532 e o código CRC 7E40D962.

0000977-53.2021.6.02.8000 0852532v1
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INFORMAÇÃO Nº 807 - TRE-AL/PRE/ACS

Em resposta ao Despacho GSGP 0852532, informo que foi criada,
este ano, a Assessoria de Acessibilidade e Relações Institucionais - AARI, setor
que tem, entre suas atribuições, a organização de eventos no âmbito deste
Regional. Esta ACS está à disposição para todo o suporte necessário e para
efetuar suas obrigações na divulgação de tão importante evento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 10/02/2021, às 14:32, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0852934 e o código CRC 474A86B1.

0000977-53.2021.6.02.8000 0852934v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2021.
Em cumprimento ao Despacho GDG 0851627,

solicito o especial apoio da Sra. Secretária da EJE, no sentido
de adequar o Termo de Referência veiculado nos autos do PA
nº 0001229-
78.2016.6.02.8502 (eventos 0112627, 0109812 e 0109815),
para que, com a brevidade que o caso requer, sejam
providenciadas as medalhas e acessórios necessários à
cerimônia de entrega da comenda de que trata a Resolução
TRE-AL nº 16.109/2021 (doc. 0850465).

Remeto os autos, em paralelo, à SEIC, para, com
base nos elementos constantes do citado PA 0001229-
78.2016.6.02.8502, consultar potenciais fornecedores quanto
ao número mínimo de itens para atendimento a um pedido de
compras.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2021, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0852954 e o código CRC 54E92F1C.

0000977-53.2021.6.02.8000 0852954v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2021.
Senhora Secretária da Escola Judiciária Eleitoral,
 
Cumprindo-se o quanto determinado pelo senhor

Secretário de Administração no despacho 0852954 e conforme
determinação de encaminhamento a V.S.ª por ele
informalmente comunicada, reporta-se que, em contatos
iniciais com potenciais fornecedores, verificou-se que o
quantitativo mínimo de medalhas por pedido é de 01 (uma)
unidade. Observa-se contudo que a confecção da matriz ou
molde deve ocorrer, independentemente da quantidade
solicitada, havendo perspectiva de redução de preço unitário
à medida em que se aumente o número de medalhas.

S o l i c i t o u - s e adicionalmente aos
interlocutores estimativa de prazo para entrega, tendo sido
informado que o prazo de fornecimento será tanto maior
quanto mais complexa for a arte das produções, havendo uma
estimativa média e declaradamente grosseira de 30 (trinta)
dias.

Todas as tratativas foram estabelecidas por meio de
ligações telefônicas, considerando-se a ênfase comunicada
pelo senhor Secretário de Administração na urgência da
resposta, tendo sido os contatos bem-sucedidos os seguintes,
por ordem alfabética:

(a) Casa das Placas, (81)3334-0777,
vendas1@casadasplacas.com.br, interlocutor Tony Brasileiro;

(b) Empório dos Metais, (11)2725-3900,
contato@emporiodosmetais.com.br, interlocutora Gabrielle;

(c) Metalvest, (31)3524-9900,
licitacao@metalvest.com.br, interlocutor William.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Chefe de
Seção, em 10/02/2021, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0853120 e o código CRC 42BE5D98.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria contida no
evento 0852954, encaminho Termo de Referência da aquisição de
Medalhas e Diplomas para apreciação, bem como seus anexos,
objetivando a contratação de empresa, tendo em vista a edição da
Resolução-TRE/AL nº 16.109/2021.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 11/02/2021, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0853280 e o código CRC BE09E8D8.

0000977-53.2021.6.02.8000 0853280v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de Empresa para a confecção das Medalhas e Diplomas 

 

 

1 – OBJETO  

Contratação de firma especializada para aquisição de medalhas e 

diplomas a serem outorgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 

como homenagem e/ou reconhecimento de mérito a pessoas que se 

destacarem por relevantes serviços prestados na área de atuação da 

Justiça Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições 

apresentadas a seguir.  

As medalhas e diplomas constituem dois itens distintos e poderão ser 

licitados separadamente, sendo facultado cada interessado concorrer a 

ambos ou apenas a um deles.  

 

 

2 – JUSTIFICATIVA  

A Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo 

Soares foi criada pela Resolução n.15.659, de 21 de janeiro de 2016, pelo 

Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas que objetiva condecorar 

autoridades que prestaram serviços relevantes à sociedade e a esta Justiça 

especializada. É de pleno interesse do TRE-AL o reconhecimento e justa 

homenagem àquelas pessoas cuja atuação contribuiu de forma decisiva 

para o crescimento e engrandecimento da Justiça Eleitoral.  
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3 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

 

3.1 Medalhas:  

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

 

1 

a. Terão o formato redondo com diâmetro de 50 mm e 

espessura de 3,5 mm; 

b. Serão fundidas em cobre e banhadas a ouro mil, 

dispondo de suporte para fita com 22 mm de largura útil; 

c. Cada unidade deverá vir acompanhada de fita de 

gorgurão nas cores verde e amarelo, medindo 20 mm de 

largura; 

d. Deverão ostentar em uma face a efígie do 

Desembargador Hermann Byron, com as inscrições em 

alto-relevo do “Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e 

Desembargador Hermann Byron In Memoriam”, e na 

outra face, também em relevo, a inscrição “Medalha 

Desembargador Hermann Byron visa homenagear aqueles 

que contribuíram de forma decisiva para o crescimento e 

engrandecimento da Justiça Eleitoral.”, conforme modelo 

constante do Anexo I; 

e. Bordas e ornamentos em alto-relevo conforme Anexo I; 

f. Todas as inscrições utilizarão a fonte Univers, com os 

seguintes tamanhos: Tribunal Regional Eleitoral de 

20 
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Alagoas, 6; Desembargador Hermann Byron e In 

Memoriam, 7,5 e in Memoriam com 6. A inscrição do 

verso será em tamanho 7; 

g. Deverão ser acondicionadas em estojo de percalina e 

veludo vermelho, em cuja tampa será inscrita a logomarca 

do TRE-AL em tinta dourada. 

 

3.2. Diplomas: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. 

 

2 

 

 

a. Terão formato retangular nas dimensões 297 mm por 

210 mm (formato do papel A4 – Paisagem), conforme 

modelo Anexo II; 

b. Serão confeccionados em papel Top Plus 180 gramas, 

alta alvura, policromia, impressão off set; 

c. Inscrições, símbolos, disposição do texto, tipos e 

tamanho de fontes constam do Anexo II; 

d. Cada diploma deverá ser acondicionado a um canudo 

de papelão rígido, com tampa, revestido de vulcapel 

vermelho, que caiba o diploma com folga. 

 

20 

 

4 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

O critério de julgamento será do tipo menor preço por item.  

 

Termo de Referência TR MEDALHAS E DIPLOMAS (0853498)         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 34



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

5 – PRAZO DE ENTREGA:  

Recebida a Nota de Empenho, a Contratada deverá entregar, no prazo de 

5 (cinco) úteis, um modelo da medalha e do diploma, para ser submetido 

à unidade fiscalizadora para análise e aprovação.  

Após a aprovação dos modelos pela Escola Judiciária Eleitoral, a empresa 

terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega definitiva no Almoxarifado.  

 

6 – LOCAL DE ENTREGA:  

Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na 

Avenida Menino Marcelo, 7.200, Galpões B, C e D, Antares, Maceió – AL 

CEP 57.083-410 Tel.: 82-3328- 1947. Horário: de segunda a quinta, das 

13h às 19h e às sextas de 7h30 às 13h30.  

 

7 – OBSERVAÇÕES GERAIS A RESPEITO DO OBJETO  

7.1. Somente será dado recebimento definitivo se o material estiver 

dentro das especificações presentes neste termo de referência e seus 

anexos, observada a arte final fornecida pelo Contratante;  

7.2. Os produtos finais deverão ser entregues acondicionados em 

embalagens individuais e lacradas;  

7.3. O preço final deverá incluir todas as despesas com frete, embalagens, 

tributos e os demais encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das 

obrigações decorrentes dos contatos;  

7.4. O Setor de Almoxarifado será a unidade responsável pelo 

recebimento das medalhas e diplomas.  

 

 

 

Termo de Referência TR MEDALHAS E DIPLOMAS (0853498)         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 35



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Escola Judiciária Eleitoral 

 
 

8 – CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO  

8.1. A Contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação 

de Nota Fiscal/Fatura, o qual será devidamente atestado por servidor 

especialmente designado para acompanhar e fiscalizar o contrato;  

8.2. O pagamento será efetuado à Contratada mediante Ordem Bancária 

de crédito, através do domicílio bancário pelo qual a mesma deseja 

receber seus créditos, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado após o 

atesto do representante do TRE-AL, comprovando o atendimento ao 

objeto. Caso a fatura seja devolvida por inexatidão, novo prazo de igual 

magnitude será contado a partir de sua reapresentação;  

8.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto 

perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de sanções 

administrativas ou inadimplência contratual;  

 

9 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de 

Referência, a Contratante poderá garantir a prévia defesa, aplicar à 

empresa fornecedora penalidades previstas na legislação pertinente.  

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em 

desacordo com as especificações e com a proposta, fora dos prazos 

estabelecidos e quando não forem cumpridas as condições de garantia 

contra falhas e ou defeitos.  

 

10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

10.1 Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 

da Lei nº 8.666/93;  
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10.2 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do 

objeto, sob o aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro 

próprio as falhas detectadas, conforme Lei 8.666/93;  

10.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao 

fornecimento do objeto, sem que tal atividade implique em qualquer 

responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da CONTRATADA;  

10.4 Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do 

fornecimento do objeto, acompanhamento este que não eximirá a 

CONTRATADA das responsabilidades previstas quanto aos danos que 

forem causados à contratante ou a terceiros;  

10.5 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 

desempenhar a plena execução do contrato;  

10.6 Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em 

desacordo com o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer 

anormalidade na entrega do objeto, podendo sustar ou recusar o 

recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas;  

10.7 Solicitar à empresa contratada, sempre que necessárias todas as 

providências ao bom andamento dos trabalhos;  

10.8 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições 

de preço e prazo estabelecidas neste Termo de Referência, após 

conferência e o atesto do Fiscal do Contrato.  

 

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

11.1 Atender a todas as condições descritas no presente Termo de 

Referência e respectivo Contrato;  

11.2 O licitante vencedor deverá, às suas expensas, apresentar uma 

amostra do item sob sua responsabilidade, para fins de análise e teste 

pelo contratante, que poderá exigir as alterações que julgar necessárias 
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ou até mesmo recusar totalmente o produto apresentado, por deficiência 

de qualidade ou por estar em desacordo com as especificações deste 

Termo de Referência.  

11.3 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante 

toda a vigência do Contrato;  

11.4 Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou 

qualquer outra informação acerca das atividades objeto do Contrato, sem 

prévia autorização da Contratante;  

11.5 Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 

que verificar na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos 

que forem solicitados pela Contratante;  

11.6 Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos 

provenientes da execução do Contrato e às demais informações internas 

da Contratante, a que a Contratada tiver conhecimento;  

11.7 Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito 

fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de 

não ter sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;  

11.8 Indenizar imediatamente a CONTRATANTE por todo e qualquer 

prejuízo material ou pessoal comprovadamente que possa advir direta ou 

indiretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes do exercício 

de sua atividade;  

11.9 Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas 

acordadas e normas estabelecidas na lei nº 8666/93 e suas alterações, de 

forma a não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da 

contratante.  

11.10 Não transferir a outrem a execução dos fornecimentos objeto deste 

Termo de Referência, ainda que pequenas subempreitadas ou tarefas.  

11.11 A(s) empresa(s) adjudicatária(s) será(ão) obrigada(s) a substituir, às 

suas expensas, no todo ou em parte, no prazo definido, os materiais 
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entregues em desacordo com as exigências e especificações, e/ou quando 

verificados vícios, defeitos ou incorreções, estando os produtos dentro do 

prazo de validade. O não atendimento da notificação do TRE-AL sujeitará a 

contratada à devolução dos materiais e à aplicação das sanções legais 

cabíveis.  

 

Maceió, 11 de fevereiro de 2021. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:  

 

Mônica Maciel Braga de Souza  

Secretária da Escola Judiciária Eleitoral – TRE/AL 
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MODELOS - FRENTE MODELO - COSTAS

EFÍGIE

Desembargador
Hermann Byron 
Desembargador
Hermann Byron 

ANEXO I

Medalha Desembargador

Hermann Byron,

visa a homenagear

aqueles que contribuíram
de forma decisiva para o

crescimento e engrandecimento 

da Justiça Eleitoral.

Medalha Desembargador

Hermann Byron,

visa a homenagear

aqueles que contribuíram
de forma decisiva para o

crescimento e engrandecimento 

da Justiça Eleitoral.

Medalha Desembargador

Hermann Byron,

visa a homenagear

aqueles que contribuíram
de forma decisiva para o

crescimento e engrandecimento 

da Justiça Eleitoral.

Medalha Desembargador

Hermann Byron,

visa a homenagear

aqueles que contribuíram
de forma decisiva para o

crescimento e engrandecimento 

da Justiça Eleitoral.
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  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nos termos da Resolução nº 15.659, de 21 de 
janeiro de 2016, confere a Medalha do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo 
Soares, ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luís Roberto 
Barroso, por sua relevante contribuição para o aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral de Alagoas.

  Maceió, ___  de ___________  de 2021.

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

DIPLOMA

Medalha do Mérito Eleitoral

Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares

ANEXO II

(Algerian - tamanho 11)

(Símbolo colorido)

(Verdana - tamanho 11)

(Verdana - tamanho 17,5)

(Embassy BT - tamanho 15)

(Verdana - tamanho 13)

(Cor do fundo - C-0 | M-1 | Y-1 | K-2 )

(Cor das letras e detalhes da borda - C-0 | M-5 | Y-12 | K-54 )
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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 2021.
Considerando a Informação 693 (0850640),

proveniente da Assessora de Comunicação e, ao mesmo
tempo, Coordenadora do Cerimonial este Regional,
encaminho os presentes autos à Assessoria de Acessibilidade
e Relações Institucionais.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 11/02/2021, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0853524 e o código CRC 36FEE602.

0000977-53.2021.6.02.8000 0853524v1
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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 2021.
Elaborado o Termo de Referência e respectivos

anexos (docs. 0853498, 0853499 e 0853500), que segue
aprovado pois elaborado nos moldes do PA nº 0001229-
78.2016.6.02.8502, devolvo os autos à SEIC, para que dê
sequência à instrução da compra.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2021, às 12:18, 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
0854336 e o código CRC E0D313C8.

0000977-53.2021.6.02.8000 0854336v1
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E-mail - 0854362

Data de Envio: 
  12/02/2021 12:30:34

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

Para (com cópia oculta):
    vendas1@casadasplacas.com.br
    contato@emporiodosmetais.com.br
    licitacao@metalvest.com.br

Assunto: 
  Solicitação - Proposta - Aquisição Direta

Mensagem: 
  Senhoras e Senhores,

Conforme contato telefônico havido na data de ontem, 11/02/2021, solicita-se o encaminhamento de
proposta de preços para aquisição imediata de medalhas personalizadas e diplomas, conforme
características técnicas e artísticas constantes da documentação anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em
sendo o caso.

Atenciosamente,

Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711/ 82-2122-7712

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0853498_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Anexo_0853499_MEDALHA_2021.pdf
    Anexo_0853500_DIPLOMA_2021.pdf
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De: Contato Empório <contato@emporiodosmetais.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 12/02/2021 01:13 PM
Assunto: [seic] Solicitação - Proposta - Aquisição Direta

Boa tarde, tudo bem ? 
Infelizmente não fabricamos as peças conforme solicitação.

Qualquer dúvida estou a disposição no número da assinatura também. 

Atenciosamente,

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 12:31
Assunto: Solicitação - Proposta - Aquisição Direta

Senhoras e Senhores,

Conforme contato telefônico havido na data de ontem, 11/02/2021, solicita-se o
encaminhamento de proposta de preços para aquisição imediata de medalhas
personalizadas e diplomas, conforme características técnicas e artísticas
constantes da documentação anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando
desinteresse, em sendo o caso.

Atenciosamente,

Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711/ 82-2122-7712
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E-mail - 0859657

Data de Envio: 
  01/03/2021 17:40:26

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

Para (com cópia oculta):
    graficalitoranea@live.com
    vendas.casamarcelo@gmail.com
    pluscard@uol.com.br
    adm@megsport.com.br
    jjacyfilho@terra.com.br
    wanjour@uol.com.br
    dgbrindes@ig.com.br
    comercial@novasiciliano.com.br
    arte@mundialserigraf.com.br
    licitacoes@metalcouro.com.br
    licitacao@graficaescalada.com.br
    zanoello@zanoello.com.br
    contato@premiart.com.br
    vendasaquarela01@gmail.com
    gtr@graficagtr.com.br
    soraya@grafpel.com
    impactograficaed@hotmail.com
    printshopmaceio@yahoo.com.br
    comercial@grafnobre.com.br
    poligraf@ofm.com.br
    vendas@graficaflamar.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    licitacoes@mouraramos.com.br
    miguel@grafmarques.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br
    magentagrafica@uol.com.br
    ge_mascarenhas@hotmail.com
    atendimento@graficailuminuras.com.br
    grbrindes.al@gmail.com
    markgraficadigital@gmail.com
    ciro@graficaimperador.com.br
    atendimento@graficaimperador.com.br
    poligrafmcz@hotmail.com
    graca@grafmarques.com.br
    youbrindes@outlook.com
    seic@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Solicitação - Proposta - Aquisição Direta

Mensagem: 
  Senhoras e Senhores,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes da documentação
anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em
sendo o caso.

Atenciosamente,

Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711/ 82-2122-7712

Anexos:
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    Termo_de_Referencia_0853498_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Anexo_0853499_MEDALHA_2021.pdf
    Anexo_0853500_DIPLOMA_2021.pdf

E-mail SEIC 0859657         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 47



E-mail - 0860276

Data de Envio: 
  02/03/2021 16:38:48

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

Para:
    intermediocomercial@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-53.2021.6.02.8000.

Mensagem: 
  Prezado Sr. Douglas Souza, boa tarde!

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes da documentação
anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em
sendo o caso.

Atenciosamente,

André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0853498_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Anexo_0853499_MEDALHA_2021.pdf
    Anexo_0853500_DIPLOMA_2021.pdf
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E-mail - 0860314

Data de Envio: 
  02/03/2021 16:58:42

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

Para:
    hipermetalrj@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-53.2021.6.02.8000.

Mensagem: 
  À EMPRESA HIPERMETAL COMERCIO DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI.

Senhor(a) Gerente Comercial,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes da documentação
anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em
sendo o caso.

Atenciosamente,

André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0853498_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Anexo_0853499_MEDALHA_2021.pdf
    Anexo_0853500_DIPLOMA_2021.pdf
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E-mail - 0860376

Data de Envio: 
  02/03/2021 17:32:34

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

Para:
    ava@avabrindes.com.br

Assunto: 
  Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-53.2021.6.02.8000.

Mensagem: 
  À EMPRESA AVA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME

A/C Sra. Kazue Dionisio

Senhora Gerente Comercial,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes da documentação
anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em
sendo o caso.

Atenciosamente,

André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0853498_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Anexo_0853499_MEDALHA_2021.pdf
    Anexo_0853500_DIPLOMA_2021.pdf
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E-mail - 0860397

Data de Envio: 
  02/03/2021 17:50:36

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

Para:
    flbrindsarte@gmail.com
    fl-brinds@brturbo.com.br

Assunto: 
  Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-53.2021.6.02.8000.

Mensagem: 
  À EMPRESA ARTE EM METAL PERSONALIZADO LTDA-ME (F. L. BRINDS).

Senhor(a) Gerente Comercial,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas e diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes da documentação
anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em
sendo o caso.

Atenciosamente,

André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0853498_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Anexo_0853499_MEDALHA_2021.pdf
    Anexo_0853500_DIPLOMA_2021.pdf

E-mail SEIC 0860397         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 51



De: Zanoello - Vendas - Vivian <vendas@zanoello.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 01/03/2021 05:46 PM
Assunto: [seic] Solicitação - Proposta - Aquisição Direta

Boa tarde

Não fazemos comendas e diplomas.
Att

Vivian 
COMERCIAL
 
(49) 2101-0211 (fixo) - (49) 98833-8914 (WhatsApp)
vendas@zanoello.com.br
www.zanoello.com.br . PRODUTOS DE VENCEDORES

     

Em seg., 1 de mar. de 2021 às 17:40, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Senhoras e Senhores,
 
Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas e
diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes da documentação anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em sendo o
caso.
 
Atenciosamente,
 
Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711/ 82-2122-7712
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De: "Ava Brindes" <ava@avabrindes.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 03/03/2021 08:59 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-
53.2021.6.02.8000.

Bom dia,

Tendo em vista estarmos com pendências junto a Receita Federal, não dispomos
de Certidão Negativa e sem previsão para regularização, desta forma não
estamos participando de Pesquisa de Preços e Pregões

Grata
KAZUE DIONISIO
DEPTO COMERCIAL
AVA COM DE BRINDES

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br] 
Enviada em: terça-feira, 2 de março de 2021 17:33
Para: ava@avabrindes.com.br
Assunto: Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º
0000977-53.2021.6.02.8000.

À EMPRESA AVA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA – ME

A/C Sra. Kazue Dionisio

Senhora Gerente Comercial,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA
de medalhas personalizadas e diplomas, conforme características técnicas e
artísticas constantes da documentação anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive
informando desinteresse, em sendo o caso.

Atenciosamente,

André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br
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E-mail - 0863715

Data de Envio: 
  09/03/2021 14:46:37

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

Para:
    comercial@artcard.ind.br
    andreomena@hotmail.com
    seic@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-53.2021.6.02.8000.

Mensagem: 
  À Empresa ARTCARD LTDA EPP

Senhor(a) Gerente Comercial,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas e/ou diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes da documentação
anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em
sendo o caso.

Atenciosamente,

André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0853498_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Anexo_0853499_MEDALHA_2021.pdf
    Anexo_0853500_DIPLOMA_2021.pdf
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E-mail - 0863726

Data de Envio: 
  09/03/2021 14:51:25

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

Para:
    <novaformaltalicitacao@gmail.com>
    seic@tre-al.jus.br
    andreomena@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-53.2021.6.02.8000.

Mensagem: 
  À empresa NOVA FORMALTA IND E COM DE MATERIAIS MILITARES EIRELI-EPP.

Senhor(a) Gerente Comercial,

Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas
personalizadas e/ou diplomas, conforme características técnicas e artísticas constantes da documentação
anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em
sendo o caso.

Atenciosamente,

André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0853498_TERMO_DE_REFERENCIA___MEDALHAS_E_DIPLOMAS.pdf
    Anexo_0853499_MEDALHA_2021.pdf
    Anexo_0853500_DIPLOMA_2021.pdf
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De: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: andreomena@hotmail.com
Data: 10/03/2021 07:32 AM
Assunto: [seic] Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-53.2021.6.02.8000.

Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-53.2021.6.02.8000.
Prezados Senhores!

Encaminhamos em anexo, nossa proposta de preços, conforme solicitado.

Estamos à sua disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Malcom Lawrence

ARTCARD LTDA
(47) 3321-2819
comercial@artcard.ind.br
www.artcard.ind.br  

Em ter., 9 de mar. de 2021 às 14:47, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
À Empresa ARTCARD LTDA – EPP
 
Senhor(a) Gerente Comercial,
 
Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO IMEDIATA de medalhas personalizadas e/ou diplomas, conforme características
técnicas e artísticas constantes da documentação anexa.
Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, inclusive informando desinteresse, em sendo o caso.
 
Atenciosamente,
 
 
André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br
 

Anexados:

Arquivo: TRE AL 10 03 2021.doc Tamanho: 241k Tipo de Conteúdo: application/msword
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javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DT659NYJVGDZD9%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dcomercial%2540artcard.ind.br','Compose',800,600,'yes');
http://www.artcard.ind.br/
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DT659NYJVGDZD9%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dseic%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DT659NYJVGDZD9%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dandreomena%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=T659NYJVGDZD9&View=Attachment&Number=34026&FolderID=0&Part=2&Filename=TRE%20AL%2010%2003%202021.doc


Arquivo: medalha CM Campinas.jpg Tamanho: 184k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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Arquivo: MEDALHA PMSC c (1).jpg Tamanho: 194k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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Arquivo: Medalha Barao do Capanema II_Easy-Resize.com.jpg Tamanho: 194k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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Arquivo: 20210304_145235_Easy-Resize.com.jpg Tamanho: 192k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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Arquivo: 20201112_161315_Easy-Resize.com.jpg Tamanho: 163k Tipo de Conteúdo: image/jpeg
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Blumenau (SC), 10 de março de 2021.
AO
André Frazão de Omena
SEIC / TRE-AL
Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712
WhatsApp: (82) 99127-8000
E-mail: andreomena@tre-al.jus.br

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa ARTCARD LTDA – EPP, por meio de seu representante legal, vem através desta proposta comercial, propor a
aquisição de MEDALHAS e DIPLOMAS deste TRE-AL.

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta assumindo inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno
conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e
critérios de qualificação definidos pela (o) TRE-AL.

Proponente:
Razão Social:  ARTCARD LTDA - ME

CNPJ:  05.449.347/0001-30  -  I.E.: 254.537.553

Endereço:  Rua Benedito Novo, 1040 – Fundos – Sala 01

Cidade/UF:  Blumenau  / SC CEP: 89.041-400

Telefone(s): (47) 3321-2819    comercial@artcard.ind.br

Responsável pela assinatura do Contrato: 
Claudia Moraes Gonçalves Teske, Empresária, RG: 2.485.159-0 – SSP/SC, CPF: 774.855.569-91.

ARTCARD LTDA
Claudia Moraes Gonçalves Teske– Sócia Proprietária
CPF.: 774.855.569-91  -  RG.: 2.485.159-0 – SSP/SC

Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde - Blumenau (SC) 89.041-400
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553

Fone / Fax: (47) 3321-2819    comercial@artcard.ind.br
www.artcard.ind.br

CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO ELETRÔNICO ◊ CARTÕES PREFERÊNCIAIS / ESPECIAIS ◊ CARTÕES ELETRÔNICOS / CHIP ◊
PRESILHAS ◊ CORDÕES PERSONALIZADOS ◊ INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CARTÕES ◊ RELÓGIO PONTO E

CONTROLE DE ACESSO BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO ◊ IMPRESSORAS PARA CRACHÁS ◊ RIBBONS ◊ PORTA CRACHÁ ◊ ROLLER-CLIP ◊
POLA-SEAL ◊ HOLOGRAFIA ◊ MEDALHAS ◊ TROFÉUS ◊ PLACAS INOX ◊ MOEDAS ◊ PINS de METAL ◊ BOTTONS ◊ DISTINTIVOS ◊ 
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PLANILHA DE PREÇO E QUANTIDADES: 

Item Quant Descrição Grupo 01 - MEDALHAS Valor Unit. Valor total 
01 20

Unid.
Medalhas  conforme  Termo  de  Referência  (Aquisição  Direta.  Processo  SEI  n.º
0000977-53.2021.6.02.8000). 

Marca / Modelo: ARTCARD.

R$ 150,00 R$ 3.000,00

02 20
Unid.

Diplomas conforme  Termo  de  Referência (Aquisição  Direta.  Processo  SEI  n.º
0000977-53.2021.6.02.8000). 

Marca / Modelo: ARTCARD.

R$ 55,00 R$ 1.100,00

Responsável pela assinatura do Contrato: 
Claudia Moraes Gonçalves Teske, Empresária, RG.: 2.485.159-0 – SSP/SC, CPF.: 774.855.569-91.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Prazo de entrega: Conf. Edital/ Prazo de validade da proposta: 90 dias.  / Prazo de garantia: 12 meses.
Local de entrega: TRE-AL.  - Condições de pagamento: 30 dias.  Validade da Ata: 12 meses.

Dados para Depósito Bancário:
Banco: Banco do Brasil

Agência: 2307 Dígito: 8
Conta: 198445 Dígito: 4

Obs:  No preço  final  proposto  estão  incluídos  todos  os  custos  necessários  para  o  fornecimento  do  objeto  da
presente  licitação,  relacionados  com  salários,  insumos,  bem  como  todos  tributos,  encargos  (trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), seguros, taxas, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto constante da proposta.

 Não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta Licitação, comprometemo-nos, sob as penas da Lei, a
levar ao conhecimento do órgão, qualquer fato superveniente que venha a impossibilitar a habilitação, de acordo
com o estabelecido no parágrafo 2° do artigo 32 da Lei n.° 8.666/93 de 21/06/93 

 Cumprimos com o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menor de
dezoito  anos  em trabalho noturno,  perigoso  ou  insalubre e  não emprega  menor  de  dezesseis  anos,  salvo  na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

  Declara, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 11 do Decreto 6.204/2007, que cumpre os requisitos
legais  para  a  qualificação  como  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  estando  apta  a  usufruir  do
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da lei complementar 123/06. 

CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO ELETRÔNICO ◊ CARTÕES PREFERÊNCIAIS / ESPECIAIS ◊ CARTÕES ELETRÔNICOS / CHIP ◊
PRESILHAS ◊ CORDÕES PERSONALIZADOS ◊ INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CARTÕES ◊ RELÓGIO PONTO E

CONTROLE DE ACESSO BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO ◊ IMPRESSORAS PARA CRACHÁS ◊ RIBBONS ◊ PORTA CRACHÁ ◊ ROLLER-CLIP ◊
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 Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, no que não conflitarem
com a legislação em vigor, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital
em questão.  Declara, sob as penas da Lei, que não existem alterações posteriores em relação ao contrato social,
bem como aos demais documentos apresentados. 

 Declaro que essa empresa não possui em seu quadro de administração, pessoa com influência relevante ou 
envolvida em decisão de interesse exclusivo da (o) TRE-AL.

 Declaro  sob  as  penas  da  lei,  notadamente  o  compromisso  e  responsabilidade  com  a  Sustentabilidade
Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame, conforme previsão da IN/SLTI/MPOG 01/2010
e ACÓRDÃO Nº 2380/2012 - TCU - 2ª Câmara, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente.

Ficamos à disposição para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

ARTCARD LTDA
Claudia Moraes Gonçalves Teske– Sócia Proprietária
CPF.: 774.855.569-91  -  RG.: 2.485.159-0 – SSP/SC

Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde - Blumenau (SC) 89.041-400
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553

Fone / Fax: (47) 3321-2819    comercial@artcard.ind.br
www.artcard.ind.br
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15/03/2021 Email – André Frazão de Omena – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?popoutv2=1&version=20210301002.05 1/1

Re: Fwd: Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 0000977-
53.2021.6.02.8000.

André Frazão de Omena <andreomena@tre-al.jus.br>
Sex, 12/03/2021 14:13
Para:  andre.frazao@hotmail.com <andre.frazao@hotmail.com>

1 anexos (4 MB)
Orç_TRE_AL_SEIC_12_13_2021.jpg;

Boa tarde prezados 

Segue em anexo orçamento solicitado. 

Att, 
Michelle 

https://www.formalta.com:2096/cpsess4576151948/3rdparty/roundcube/?
_task=mail&_action=compose&_id=1170937013604b9e31dbfcf# 

Em 2021-03-09 15:09, licitacao@novaformalta.com escreveu: 
> -------- Mensagem original -------- 
> Assunto: Solicitação - Proposta - Aquisição Direta. Processo SEI n.º 
> 0000977-53.2021.6.02.8000. 
> Data: 2021-03-09 14:51 
> De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
> Para: novaformaltalicitacao@gmail.com, seic@tre-al.jus.br, 
> andreomena@hotmail.com 
>  
> À empresa NOVA FORMALTA IND E COM DE MATERIAIS MILITARES EIRELI-EPP. 
>  
>  
> Senhor(a) Gerente Comercial, 
>  
> Solicita-se o encaminhamento de proposta de preços para AQUISIÇÃO 
> IMEDIATA de medalhas personalizadas e/ou diplomas, conforme 
> características técnicas e artísticas constantes da documentação 
> anexa. 
> Roga-se atender ao chamamento com a maior brevidade possível, 
> inclusive informando desinteresse, em sendo o caso. 
>  
> Atenciosamente, 
>  
>  
> André Frazão de Omena 
> SEIC / TRE-AL 
> Telefones: (82) 2122-7711 / 2122-7712 
> WhatsApp: (82) 99127-8000 
> E-mail: andreomena@tre-al.jus.br 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2021.
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de pesquisa de preço que visa a

contratação de firma especializada para aquisição de
medalhas e diplomas a serem outorgados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, conforme Termo de Referência
presente no evento Sei 0854336, devidamente aprovado pelo
senhor Secretário de Administração, Despacho GSAD -
 0854336.

 
Foram efetivadas consultas a diversas

empresas especializadas na prestação dos serviços
requeridos, em Maceió e fora do estado de Alagoas, conforme
se observa das correspondências eletrônicas enviadas
demonstradas nos
documentos 0854362, 0859657, 0860276, 0860314, 0860376, 0860397,
0863715 e 0863726.

 
Dentre elas, as empresas Empório dos Metais

(0854929), Zanoello (0862912) e Ava Brindes (0862922)
informaram a impossibilidade de fornecimento de proposta.
As propostas recebidas apresentaram os valores abaixo
elencados:

 

Empresa Valor unitário
Medalhas Diplomas

Nova Formalta - 0866116 R$ 380,00 R$180,00
ArtCard - 0864990 R$ 150,00 R$ 55,00

Nova Siciliano - 0862929 R$ 560,00 R$ 85,00
DG Brindes - 0862927 R$ 150,00 -
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Como se observa do quadro acima, a empresa que
apresentou o menor preço para o item "diplomas" foi a
ArtCard, no montante de R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais), já para o item "medalhas" o menor preço, R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), foi apresentado por duas empresas,
a DG Brindes e a ArtCard. Assim, considerando o quantitativo
de 20 (vinte) unidades previstas para os itens, o valor da
contratação representa R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

 

Item Quantidade Valor
Unitário Total

Medalhas 20 R$ 150,00 R$ 3.000,00
Diplomas 20 R$ 55,00 R$ 1.100,00

TOTAL R$ 4.100,00
 
Desta forma, o valor previsto para a contratação

nos leva a sugerir  que ela ocorra por dispensa de licitação,
com base no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93, desde que
respeitado o limite legal para a contratação no presente
exercício, a ser verificado pela unidade demandante em
conjunto com a COFIN, em razão da natureza da despesa.

 
Quanto à escolha da empresa a ser contratada para

o fornecimento do item "medalha", dado o empate
observado, cabe ressaltar entendimento do Tribunal de
Contas da União - TCU, constante do Acórdão TCU nº
1157/2013 - Plenário de que “a existência de outras propostas
de preços, além daquela contratada, possui por objetivo
justificar o preço a ser contratado. Não há que falar, como
aponta a unidade técnica, na realização de um procedimento
de disputa para se averiguar a proposta mais vantajosa. Caso
assim fosse, não se estaria falando de dispensa de licitação,
mas de licitação propriamente dita”. 

 
Nesta linha de raciocínio, importa registrar que a

empresa ArtCard, além de apresentar proposta para os dois
itens, o que facilita o acompanhamento da contratação até a
entrega de seus objetos e consequente pagamento da despesa,
foi a que apresentou proposta de preço adjudicada por este
Regional em contratação com semelhantes objetos,
constante do Pregão Eletrônico nº 72/2019 (0627504), com
atesto de prestação de serviço satisfatória pela unidade
demandante, Atesto EJE - 0669717.
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Por tudo exposto, sugerimos que a contratação seja

realizada com a empresa ARTCAD Ltda, CNPJ nº
05.449.347/0001-30, no montante total de R$ 4.100,00 (quatro
mil e cem reais), com base no art. 24, inciso II da Lei nº
8.666/93, desde que respeitado o limite legal para a
contratação no presente exercício, a ser verificado pela
unidade demandante em conjunto com a COFIN, em razão da
natureza da despesa.

 
Por oportuno, registramos que as certidões de

regularidade da empresa encontram-se presentes no evento
Sei 0868576 (Cadin, Sicafi, Sicaf - Relatório de ocorrências
impeditivas de licitar e TCU Consolidada) e a declaração de
inexistência de prática de nepotismo no evento Sei 0868504.

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente,

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 19/03/2021, às 11:08, 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
0867731 e o código CRC 8ACDBB89.
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E-mail - 0868096

Data de Envio: 
  18/03/2021 15:20:30

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

Para:
    comercial@artcard.ind.br

Assunto: 
  Solicitação de documentação - Aquisição medalhas e diplomas (PA 0000977-53.2021.6.02.8000)

Mensagem: 
  Prezada Senhora Cláudia,

Para fins de prosseguimento da instrução de contratação de firma especializada para aquisição de
medalhas e diplomas para o TRE/AL, solicitamos o envio de certdão de regularidade junto à Receita
Federal do Brasil (Conjunta) e, ainda, a necessária declaração de nepotismo, podendo ser utilizado o
modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
seic@tre-al.jus.br

"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.

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

ARTCARD  LTDA  -  EPP,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  nº  05.449.347/0001-30,
situada na Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde – Blumenau (SC) – Cep.: 89.041-400, representada
por  seu sócio,  Claudia Moraes  Gonçalves  Teske,  CPF nº  774.855.569-91 ,  carteira de identidade nº
2.485.159-0 , expedida por SSP-SC, brasileiro(a), casada, com domicílio na Rua Benedito Novo, 1.040 –
Água Verde – Blumenau (SC) – Cep.: 89.041-400, 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.

Blumenau (SC), 19 de março de 2021.

ARTCARD LTDA
Claudia Moraes Gonçalves Teske– Sócia Proprietária
CPF.: 774.855.569-91  -  RG.: 2.485.159-0 – SSP/SC

Rua Benedito Novo, 1.040 – Água Verde - Blumenau (SC) 89.041-400
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553

Fone / Fax: (47) 3321-2819    comercial@artcard.ind.br
www.artcard.ind.br

CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO E PONTO ELETRÔNICO ◊ CARTÕES PREFERÊNCIAIS / ESPECIAIS ◊ CARTÕES ELETRÔNICOS / CHIP ◊
PRESILHAS ◊ CORDÕES PERSONALIZADOS ◊ INSUMOS E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CARTÕES ◊ RELÓGIO PONTO E

CONTROLE DE ACESSO BOBINAS TÉRMICAS PARA RELÓGIO ◊ IMPRESSORAS PARA CRACHÁS ◊ RIBBONS ◊ PORTA CRACHÁ ◊ ROLLER-CLIP ◊
POLA-SEAL ◊ HOLOGRAFIA ◊ MEDALHAS ◊ TROFÉUS ◊ PLACAS INOX ◊ MOEDAS ◊ PINS de METAL ◊ BOTTONS ◊ DISTINTIVOS ◊ 

CRISTAL 3D
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.449.347/0001-30 DUNS®: 898654079
Razão Social: ART CARD LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 18/03/2021 17:34 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11
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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: 19/03/2021 09:04:11 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ART CARD LTDA 
CNPJ: 05.449.347/0001-30 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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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18/03/2021 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=05449347000130&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

05449347000130

Data da consulta: 18/03/2021 14:54:05 
Data da última atualização: 18/03/2021 12:00:06

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

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

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

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0867731, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/03/2021, às 13:34, 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
0868905 e o código CRC 7DBF37C0.

0000977-53.2021.6.02.8000 0868905v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2021.
Sigam os autos à COFIN, para reserva de crédito,

no valor de R$ R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), de
acordo com a instrução levada a termo pela SEIC, Despacho
doc. 0867731.

Após, solicito remeter o feito à Assessoria Jurídica,
para análise de conformidade da proposição de contratação
direta, em razão do valor.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2021, às 17:38, 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
0869049 e o código CRC 2E356ADE.

0000977-53.2021.6.02.8000 0869049v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0869049).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/03/2021, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0869070 e o código CRC 3503AF1E.

0000977-53.2021.6.02.8000 0869070v1
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  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)______________
  22/03/21  16:25      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 22Mar21                            NUMERO  : 2021ND000138   
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
  OBSERVACAO                                                                    
  RESERVA DE CRÉDITO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE
  MEDALHAS E DIPLOMAS A SEREM OUTORGADOS PELO TRE-AL.                           
  PROC. 0000977-53.2021.6.02.8000                                               
                                                                                
  EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
  200081 1 167674 0100000000 339031    070276 ADM MATEXP                4.100,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 -  RAZUCO PACHECO    UG : 070011   22Mar21   16:21  
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 138/2021 (0869563).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/03/2021, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0869566 e o código CRC A29B852A.
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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 : 0000977-53.2021.6.02.8000
INTERESSADO : PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – MEDALHAS E DIPLOMAS

 

Parecer nº 294 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de aquisição de material de consumo –

medalhas e diplomas, a serem outorgados pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, como homenagem e/ou
reconhecimento de mérito a pessoas que se destacarem por
relevantes serviços prestados na área de atuação da Justiça
Eleitoral, conforme especificações, quantidades e condições
apresentadas no  Termo de Referência e seus respectivos
anexos (docs. 0853498, 0853499 e 0853500),  elaborados pela
Secretaria da Escola Judiciária Eleitoral e devidamente
aprovados pelo Senhor Secretário de Administração,
Despacho GSAD - 0854336.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 

Foram os autos encaminhados à COMAP, para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.

Com vista dos autos, a Seção de Instrução de
Contratações - SEIC (0867731) elaborou estimativa de preço
para a aquisição pretendida. 

Afirma aquela unidade que a empresa que
apresentou o menor preço para o item "diplomas" foi a
ArtCard, no montante de R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais), já para o item "medalhas" o menor preço, R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), foi apresentado por duas empresas,
a DG Brindes e a ArtCard. Assim, considerando o quantitativo
de 20 (vinte) unidades previstas para os itens, o valor da
contratação representa R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais).

Muito propriamente, a SEIC citou  entendimento do
Tribunal de Contas da União - TCU, constante do   Acórdão
TCU nº 1157/2013 Plenário:

“a existência de outras propostas de
preços, além daquela contratada, possui
por objetivo justificar o preço a ser
contratado. Não há que falar, como
aponta a unidade técnica, na realização
de um procedimento de disputa para se
averiguar a proposta mais vantajosa. Caso
assim fosse, não se estaria falando
de dispensa de licitação, mas de licitação
propriamente dita”. 

 
Por fim, registrou que a empresa ArtCard, além de

ter apresentado proposta para os dois itens, o que facilitaria o
acompanhamento da contratação, foi a que apresentou
proposta de preço adjudicada por este Regional em
contratação com semelhantes objetos, constante do Pregão
Eletrônico nº 72/2019 (0627504), com atesto de prestação de
serviço satisfatória pela unidade demandante, Atesto EJE -
 0669717.
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Sugeriu, então, a contratação da empresa ARTCAD
Ltda, CNPJ nº 05.449.347/0001-30, no montante total de R$
4.100,00 (quatro mil e cem reais), com base no art. 24, inciso
II da Lei nº 8.666/93, desde que respeitado o limite legal para
a contratação no presente exercício, a ser verificado pela
unidade demandante em conjunto com a COFIN, em razão da
natureza da despesa.

Consta dos autos reserva de crédito, a cargo da
COFIN (0869563), no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem
reais).

Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica  para análise de conformidade da proposição de
contratação direta, em razão do valor.

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

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

De acordo com os elementos e informações
contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
 parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
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." 
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4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018

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

 

 Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0853280

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  0853498

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  0867731

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  

0853498

0853499

0853500

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  0867731

7 O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)? X  0854336

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

X  0867731

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

X   

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

N/A   

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário? X  0869563

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

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

14

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

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…) X  0868504
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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)”.

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

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

  0868576

FGTS X   

INSS X   

Receita Federal X   

16Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X   

17Consta consulta ao CADIN? X  0868576

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  0868576

 

5.   CONCLUSÃO

 
Dessa forma, diante da situação de dispensa

verificada, esta AJ-DG opina pela possibilidade da
contratação  da empresa ARTCAD Ltda, CNPJ nº
05.449.347/0001-30,  com base no art. 24, inciso II da Lei nº
8.666/93, para o fornecimento de 20 (vinte) diplomas e 20
(vinte) medalhas, especificados no Termo de Referência
(0854336), no montante total de R$ 4.100,00 (quatro mil e
cem reais),  conforme proposta comercial (0864990).  

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 Secretaria de Administração, de acordo com
o iter previsto no § 1º, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/03/2021, às 12:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/03/2021, às 13:34, 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
0869847 e o código CRC 244BBA51.

0000977-53.2021.6.02.8000 0869847v13

Parecer 294 (0869847)         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 100



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2021

 
Considerando o que constam destes autos eletrônicos, em

especial o Despacho SEIC (0867731), ratificado pela COMAP (0868905), a
reserva de crédito bastante e suficiente para cobertura da despesa (0869563)
e, ainda, o Parecer da AJ-DG Nº 294/2021/AJ-DG (0869847), e tendo em vista o
disposto no art. 112, inciso I, da Resolução TRE/AL Nº 15.904/2018
(Regulamento da Secretaria), AUTORIZO a contratação da empresa ART
CARD LTDA.,  inscrita no CNPJ sob o nº 05.449.347/0001-30 (v.
proposta 0864990), para fornecimento do material especifficado e
quantitificado no Termo de Referência, Anexos I e II (0853498, 0853499 e
0853500), pelo preço global de R$ 4.100,00  (quatro mil e cem reais), com
fundamento no art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Remetam-se os autos à COFIN para emissão da competente nota
de empenho, consignando o prazo para execução, bem como as sanções
administrativas a que estará sujeita a contratada em caso de eventual
descumprimento de obrigações assinaladas no termo de referência em sua
proposta da proponente (0864990) aprovada e aceita pela Administração.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2021, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0870750 e o código CRC D11A5FD1.

0000977-53.2021.6.02.8000 0870750v2
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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 março de 2021.
À SGO,
Para as providências do evento (0870750).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/03/2021, às 20:01, 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
0870844 e o código CRC 137CC2FB.

0000977-53.2021.6.02.8000 0870844v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/03/2021, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2021, às 19:01, 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
0871105 e o código CRC AD946898.

0000977-53.2021.6.02.8000 0871105v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 149/2021 (0871105) - RO 299/2021.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/03/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871106 e o código CRC 6D152215.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2021.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2021NE149 (0871105).
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/03/2021, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871157 e o código CRC EC942624.

0000977-53.2021.6.02.8000 0871157v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2021.
À SEALMOX/COMAP, para registro no portal da

transparência e remessa da nota de empenho à contratada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2021, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871474 e o código CRC E492843E.

0000977-53.2021.6.02.8000 0871474v1
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E-mail - 0871482

Data de Envio: 
  25/03/2021 19:27:56

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 149 2021 PROC SEI Nº 0000977-53.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 13h30.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.
7. Solicitamos que entre em contato conosco, para informar a data prevista para a entrega.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
82 99633 0565
82 99843 7499

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0871105.html
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De: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>
Para: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Data: 26/03/2021 08:28 AM
Assunto: [almoxarifado] ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 149 2021 PROC SEI Nº 0000977-53.2021.6.02.8000

Bom dia, Luciana!

Com meus cordiais cumprimentos, confirmo o recebimento do Empenho nº 2021NE000149 (aquisição
de Medalhas e Diplomas).

No entanto, para darmos sequência na confecção dos mesmos, necessitamos do arquivo (imagem /
layout) em COREL DRAW ou ILLUSTRATOR, ou ainda uma amostra física de cada item.

Aguardamos a Vossa manifestação / orientação para iniciar os trabalhos.

Att.

Malcom Lawrence

ARTCARD LTDA
(47) 3321-2819
comercial@artcard.ind.br
www.artcard.ind.br  

Em qui., 25 de mar. de 2021 às 19:28, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
<almoxarifado@tre-al.jus.br> escreveu:
 
 
Prezado fornecedor,
 
 
1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.
 
2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.
 
3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal,
quando de sua emissão.
 
4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na
Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os
catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.) apresentados.
Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da
remessa do material.
 
5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo
(antiga Via Expressa), nº 7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL
Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e vizinho à VIA FRIOS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7:30h às 13h30.
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6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
atualizados para comunicação com este TRE, sempre que necessário.
7. Solicitamos que entre em contato conosco, para informar a data prevista para
a entrega.
 
Atenciosamente.
 
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
82 99633 0565
82 99843 7499
 

E-mail SOLICITAÇÃO ART CARD (0871810)         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 110



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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2021.
 
 
 
Senhora Chefe Substituta da SEIC,
 
 
Segue solicitação da empresa ART CARD, evento

SEI 0871810.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 26/03/2021, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871811 e o código CRC C94812BC.

0000977-53.2021.6.02.8000 0871811v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2021.
À EJE,
 
Para fins de fornecimento do material solicitado,

segundo noticiado pela empresa ARTCARD (e-mail - 0871810
), faz-se necessária a apresentação de arquivo (imagem /
layout) em COREL DRAW ou ILLUSTRATOR, ou ainda uma
amostra física de cada item.

 
Atenciosamente,

 
Lisiana Teixeira Cintra

Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 26/03/2021, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871842 e o código CRC FFC68F21.

0000977-53.2021.6.02.8000 0871842v1
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS 
1 mensagem

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 29 de março de 2021 14:07
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria as artes do Diploma e Medalhas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, objetivando a confecção dos mesmos.
Quanto às amostras, solicito que sejam encaminhadas para esta gestora, no endereço: Rua João Gualberto Pereira do Carmo, 265, ap 302, Ed. Demoiselle,
Ponta Verde, CEP 57035-270.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato pelo WhatsApp 82 99909-8926.

Atenciosamente. 

--  
Mônica Maciel

Livre de vírus. www.avast.com.

2 anexos

MEDALHA.cdr 
4172K

DIPLOMA.cdr 
1572K
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Luciana Wander <lucianawander@gmail.com>

[almoxarifado] ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS 
2 mensagens

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 29 de março de 2021 16:38
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

Prezados Senhores!

Somos da Empresa ARTCARD LTDA - CNPJ: 05.449.347/0001-30, (EMPENHO  nº 2021NE000149).

Com meus cordiais cumprimentos, venho através deste email, solicitar a AMOSTRA FÍSICA da medalha, referente ao
Empenho nº 2021NE000149.  O envio da medalha física é de suma importância para darmos continuidade no processo
de fundição do metal (para confeccionar de forma idêntica). 

Certo de poder contar com a Vossa colaboração, encaminho em abaixo o nosso endereço para recebimento da medalha:

ARTCARD LTDA
MALCOM LAWRENCE
Rua Margarida Waldrich, 81 – Velha - Blumenau (SC) 89.042-160 
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553
Fone / Fax: (47) 3321-2819    comercial@artcard.ind.br
www.artcard.ind.br

Att.

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br  

---------- Forwarded message --------- 
De: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 
Date: seg., 29 de mar. de 2021 às 15:57 
Subject: Re: ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS 
To: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 

Tenho o celular do Secretário de Administração. Tente falar com ele - Ricardo 82-99335-0879.

Livre de vírus. www.avast.com.

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 15:19, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 
Prezada Mônica!
 
Este nº de telefone (82 2122-7705), não registra nenhum contato. Você poderia confirmar o nº ou indicar um outro nº?
Se tiver um e-mail desta Secretaria de Administração, seria de bom agrado. Temo confeccionar a medalha
diferentemente do modelo atual e ser rejeitada no recebimento. Para confeccionar o modelo idêntico, necessito da
amostra física...
 
Certo de poder contar com a Vossa ajuda, aguardo maiores orientações...
 
Fico a sua inteira disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.
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Att.
 
Malcom Lawrence
 
 
ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br  
 
 
Em seg., 29 de mar. de 2021 às 15:04, Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> escreveu: 

Prezado Malcom!
 
Esta medalha já foi confeccionada mas acredito que não temos mais modelo físico em razoável de serem entregues
no ano passado, porém, independente disso, estamos em trabalho remoto e sem acesso às instalações físicas do
TRE, razão pela qual não tenho como lhe enviar nenhuma amostra, entende? 
Você poderia tentar falar com a Secretaria de Administração e verificar se eles possuem alguma amostra que
poderia ser enviada a vocês. Tente falar com a umidade no telefone 82 2122-7705. 
 
Em seg., 29 de mar. de 2021 às 14:14, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 

Prezada Mônica Maciel!
 
Com meus cordiais cumprimentos, agradeço a Vossa manifestação em relação ao empenho nº 2021NE000149.
 
Pergunto se esta medalha já foi confeccionada anteriormente. Se sim, poderia nos enviar um modelo "ao vivo"
(modelo físico)?
 
Aguardo a Vossa manifestação.
 
Cordialmente,
 
Malcom Lawrence
 
ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br  
 
 
Em seg., 29 de mar. de 2021 às 14:05, Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> escreveu: 

Prezado Senhor,
 
Encaminho a Vossa Senhoria as artes do Diploma e Medalhas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
objetivando a confecção dos mesmos.
Quanto às amostras, solicito que sejam encaminhadas para esta gestora, no endereço: Rua João Gualberto
Pereira do Carmo, 265, ap 302, Ed. Demoiselle, Ponta Verde, CEP 57035-270.
 
Qualquer dúvida, favor entrar em contato pelo WhatsApp 82 99909-8926.
 
Atenciosamente. 
 
--  
Mônica Maciel
 

Livre de vírus. www.avast.com.

--  
Mônica Maciel
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29/03/2021 Gmail - [almoxarifado] ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS
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--  
Mônica Maciel

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 29 de março de 2021 16:38
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
 
 
À EJE,
 
Enviamos e-mail recebido da empresa ART CARD,

com nova solicitação destinada a essa gestão.
Quanto à remessa das amostras, tranquilizo a

unidade no sentido de que podemos entregar as amostras,
através da SAPEV, caso cheguem diretamente no
almoxarifado. 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 29/03/2021, às 17:50, 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
0872783 e o código CRC 4DBA3F53.

0000977-53.2021.6.02.8000 0872783v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.
Senhora Chefe,
 
Em atenção ao e-mail (0872782), oriundo da empresa ArtCard, bem
como o despacho (0872783), retorno o presente a Vossa Senhoria ao
tempo em que informo que as amostras físicas, caso ainda existam,
estão sob a guarda da Presidência deste Tribunal, as quais esta
subscritora não tem acesso, também, por conta do trabalho remoto.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 29/03/2021, às 18:58, 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
0872894 e o código CRC 7555FE2A.

0000977-53.2021.6.02.8000 0872894v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Encaminho os presentes autos para os registros

necessários no Portal da Transparência.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/03/2021, às 18:59, 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
0872903 e o código CRC 94FEF5D5.

0000977-53.2021.6.02.8000 0872903v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2021.
 
 
 
À COMAP,
 
Para ciência do despacho EJE 0872894 e ainda da

solicitação do fornecedor 0872782, uma vez que a
demanda ultrapassa a competência desta SEALMOX.

Entendendo esta unidade, smj, que caberia
à unidade demandante verificar junto ao gabinete da
presidência a possibilidade de envio de uma amostra, via SPE,
para o fornecedor.

Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/03/2021, às 11:26, 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
0873076 e o código CRC 490D556E.
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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 abril de 2021.
 
 
Devolvo os presentes autos à EJE, área

demandante, para acompanhamento da presente aquisição,
informando que por contato telefônico o senhor Secretário de
Administração esclareceu à contratada que a mesma deveria
basear-se no Termo de Referência para confecção das
medalhas, visto não haver, neste Regional, medalhas
remanescentes referentes à aquisição anterior, realizada com
a mesma empresa.

 
Sugiro, contudo, por prudência, realizar contato

com a fornecedora para que seja confirmado o
saneamento de pendências que possam impedir o início da
confecção das referidas medalhas.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/04/2021, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0875183 e o código CRC F8ABE92D.

0000977-53.2021.6.02.8000 0875183v1
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS - TRE/AL 
1 mensagem

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 6 de abril de 2021 17:39
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Prezado Senhor Malcom,

Após a informação ofertada pela Secretaria de Administração deste Tribunal acerca da ausência de amostra física das medalhas, objeto da NE 149/2021, e que
essa empresa deverá basear-se no Termo de Referência para a confecção das mesmas, questiono a Vossa Senhoria se ainda persiste alguma pendência para
que a produção seja iniciada. 

Quanto às amostras da medalha e diploma, esclareço que por conta da pandemia estamos em trabalho remoto, razão pela qual solicito que sejam encaminhadas
para esta gestora, no endereço: Rua João Gualberto Pereira do Carmo, 265, ap 302, Ed. Demoiselle, Ponta Verde, CEP 57035-270.

Para iniciarmos uma conversação mais facilitada, informo que o meu WhatsApp é o (82) 99909-8926, ao tempo em que gostaria que me informassem o celular de
vocês para essa troca.

Atenciosamente.

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

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 08/04/2021, às 11:59, 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
0876286 e o código CRC 07C4EE73.

0000977-53.2021.6.02.8000 0876286v1
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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 maio de 2021.
À Presidência
 
Como gestora do Termo de Referência objeto deste processo, informo
que até a presente data, a empresa Art Card Ltda não apresentou as
amostras físicas das medalhas e diplomas solicitados.
 
Ressalto que esta subscritora realizou incontáveis ligações nas
quais falava com o Sr. Malcom e o mesmo garantia a entrega,
contudo, não efetivou nenhuma delas.
 
Assim, retorno o presente a essa Presidência para as providências
que entender necessárias, ao tempo em que anexo os e-mails
enviados para aquela empresa.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 06/05/2021, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0888624 e o código CRC 689457B2.
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS 
16 mensagens

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 29 de março de 2021 14:07
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria as artes do Diploma e Medalhas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, objetivando a confecção dos mesmos.
Quanto às amostras, solicito que sejam encaminhadas para esta gestora, no endereço: Rua João Gualberto Pereira do Carmo, 265, ap 302, Ed. Demoiselle,
Ponta Verde, CEP 57035-270.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato pelo WhatsApp 82 99909-8926.

Atenciosamente. 

--  
Mônica Maciel

Livre de vírus. www.avast.com.

2 anexos

MEDALHA.cdr 
4172K

DIPLOMA.cdr 
1572K

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 29 de março de 2021 14:13
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Prezada Mônica Maciel!

Com meus cordiais cumprimentos, agradeço a Vossa manifestação em relação ao empenho nº 2021NE000149.

Pergunto se esta medalha já foi confeccionada anteriormente. Se sim, poderia nos enviar um modelo "ao vivo" (modelo físico)?

Aguardo a Vossa manifestação.
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Cordialmente,

Malcom Lawrence

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 29 de março de 2021 15:04
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Prezado Malcom!

Esta medalha já foi confeccionada mas acredito que não temos mais modelo físico em razoável de serem entregues no ano passado, porém, independente disso,
estamos em trabalho remoto e sem acesso às instalações físicas do TRE, razão pela qual não tenho como lhe enviar nenhuma amostra, entende? 
Você poderia tentar falar com a Secretaria de Administração e verificar se eles possuem alguma amostra que poderia ser enviada a vocês. Tente falar com a
umidade no telefone 82 2122-7705. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Mônica Maciel

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 29 de março de 2021 15:19
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Prezada Mônica!

Este nº de telefone (82 2122-7705), não registra nenhum contato. Você poderia confirmar o nº ou indicar um outro nº? Se tiver um e-mail desta Secretaria de
Administração, seria de bom agrado. Temo confeccionar a medalha diferentemente do modelo atual e ser rejeitada no recebimento. Para confeccionar o modelo
idêntico, necessito da amostra física...

Certo de poder contar com a Vossa ajuda, aguardo maiores orientações...

Fico a sua inteira disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.

Att.

Malcom Lawrence

ARTCARD LTDA 
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(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 29 de março de 2021 16:00
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Tenho o celular do Secretário de Administração. Tente falar com ele - Ricardo 82-99335-0879.

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Mônica Maciel

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 29 de março de 2021 16:37
Para: josericardo@tre-al.jus.br, andreiabelchior@tre-al.jus.br, Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
<almoxarifado@tre-al.jus.br>, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, andreomena@hotmail.com

Prezados Senhores!

Somos da Empresa ARTCARD LTDA - CNPJ: 05.449.347/0001-30, (EMPENHO  nº 2021NE000149).

Com meus cordiais cumprimentos, venho através deste email, solicitar a AMOSTRA FÍSICA da medalha, referente ao Empenho nº 2021NE000149.  O envio da
medalha física é de suma importância para darmos continuidade no processo de fundição do metal (para confeccionar de forma idêntica). 

Certo de poder contar com a Vossa colaboração, encaminho em abaixo o nosso endereço para recebimento da medalha:

ARTCARD LTDA
MALCOM LAWRENCE
Rua Margarida Waldrich, 81 – Velha - Blumenau (SC) 89.042-160 
CNPJ.: 05.449.347/0001-30 – Insc. Est. 254.537.553
Fone / Fax: (47) 3321-2819    comercial@artcard.ind.br
www.artcard.ind.br

Att.

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br  
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 29 de março de 2021 17:26
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Vcs mandaram para quem esse e-mail?
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Mônica Maciel

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 9 de abril de 2021 07:54
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

--------- Mensagem encaminhada --------- 
De: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 
Data: seg., 29 de mar. de 2021 às 14:07 
Assunto: ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Mônica Maciel

2 anexos

MEDALHA.cdr 
4172K

DIPLOMA.cdr 
1572K

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 9 de abril de 2021 07:58
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Se pegar a figura do Sr Hermann Byron de Araújo Soares, você irá perceber que não é editável / vetorizado... apenas uma imagem...

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br  

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 9 de abril de 2021 07:59

E-mail E-MAIL ARTCARD (0888646)         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 128

mailto:monicambsouza@gmail.com
mailto:comercial@artcard.ind.br
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=30a76366e4&view=att&th=178b644fc07f4fcc&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kmuug4it1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=30a76366e4&view=att&th=178b644fc07f4fcc&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kmuug4gi0&safe=1&zw
mailto:comercial@artcard.ind.br
http://www.artcard.ind.br/


Rascunho para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 4 de maio de 2021 16:45
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Desculpa... a foto é sem a personalização no tubo...

Grato,

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  

Em ter., 4 de mai. de 2021 às 16:42, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 
Boa tarde, Mônica!
 
Segue em anexo, a foto do canudo do diploma... se quiseres já adiantar o envio dos dados variáveis (para personalização do DIPLOMA), pode me enviar...
 
Att.
 
Malcom Lawrence
 
ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  
 
 
Em ter., 4 de mai. de 2021 às 08:53, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 
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ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  
 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 
Date: seg., 29 de mar. de 2021 às 14:05 
Subject: ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS 
To: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 
 
 
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 4 de maio de 2021 19:32
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Não recebi nenhuma foto
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Mônica Maciel

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 5 de maio de 2021 08:52
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Bom dia, Mônica!

Segue em anexo...

Grato,

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

20200409_155241.jpg 
1072K

Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 5 de maio de 2021 13:37
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Bom dia, Sr. Malcom.

O canudos são assim mesmo. 
Estou no aguardo das outras peças!

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Mônica Maciel
--  
Mônica Maciel

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 5 de maio de 2021 13:57
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Boa tarde, Mônica!

Te peço perdão pela demora... isso nunca aconteceu... Trabalhar com pessoas (meus funcionários que saíram e levaram todos os desenhos), não foi fácil... Mas
refizemos tudo novamente...

Eis a ferramenta do molde... agora vai para o molde de borracha e depois iniciará a injeção do metal... A cada passo, estarei fotografando para você
acompanhar...
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Esta peça (em anexo), está transparente mesmo... é apenas um molde para a borracha... É ASSIM MESMO...

Estamos fazendo o nosso máximo para atendê-la dentro do prazo... Trabalhamos ontem até às 24:00h... levou 8:00h só de CNC (máquina de fazer o molde)...

Grato, pela atenção e compreensão...

Malcom Lawrence

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

WhatsApp Image 2021-05-05 at 13.50.19.jpeg 
51K

WhatsApp Image 2021-05-05 at 13.49.57.jpeg 
58K
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 5 de maio de 2021 14:07
Para: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br>

Senhor Malcom,

Eu gostaria que o senhor me garantisse que essas medalhas estarão aqui em Maceió até o dia 17.05.2021. Vou colocar essa informação no processo.

Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
Mônica Maciel
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
Retornem os autos para a Secretaria de

Administração para a unidade competente envidar esforços no
sentido de adquirir as medalhas, objeto do presente
procedimento, dada a proximidade da cerimônia solene de
outorga das comendas a realizar-se na data de 21 de maio de
2021.

 
Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/05/2021, às 10:56, 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
0889340 e o código CRC F62EEB1B.

0000977-53.2021.6.02.8000 0889340v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
 
 
À SEIC, para que entre em contato com as outras

empresas que fornceram propostas, no sentido de verificar a
possibilidade de entrega do material no tempo indicado pela
Presidência, no Despacho GPRES 0889340.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/05/2021, às 11:14, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0889395 e o código CRC 8D0F1356.

0000977-53.2021.6.02.8000 0889395v1
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS 

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 7 de maio de 2021 11:14
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Prezada Mônica Maciel, Bom dia!

Confirmo a entrega das medalhas até a data de 17/05/2021. Hoje às 13:00h, deverá sair do banho ouro... Assim que receber as medalhas, lhe enviarei as fotos...

Atenciosamente,

Malcom Lawrence

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  

Em qua., 5 de mai. de 2021 às 14:04, Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> escreveu: 
Senhor Malcom,
 
Eu gostaria que o senhor me garantisse que essas medalhas estarão aqui em Maceió até o dia 17.05.2021. Vou colocar essa informação no processo.
 

Livre de vírus. www.avast.com.

 
Em qua., 5 de mai. de 2021 às 13:58, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 

Boa tarde, Mônica!
 
Te peço perdão pela demora... isso nunca aconteceu... Trabalhar com pessoas (meus funcionários que saíram e levaram todos os desenhos), não foi fácil...
Mas refizemos tudo novamente...
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Eis a ferramenta do molde... agora vai para o molde de borracha e depois iniciará a injeção do metal... A cada passo, estarei fotografando para você
acompanhar...
 
Esta peça (em anexo), está transparente mesmo... é apenas um molde para a borracha... É ASSIM MESMO...
 
Estamos fazendo o nosso máximo para atendê-la dentro do prazo... Trabalhamos ontem até às 24:00h... levou 8:00h só de CNC (máquina de fazer o molde)...
 
Grato, pela atenção e compreensão...
 
Malcom Lawrence
 
ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  
 
 

Livre de vírus. www.avast.com.

 
Em qua., 5 de mai. de 2021 às 13:38, Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> escreveu: 

Bom dia, Sr. Malcom.
 
O canudos são assim mesmo. 
Estou no aguardo das outras peças!
 

Livre de vírus. www.avast.com.

 
Em qua., 5 de mai. de 2021 às 08:52, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 

Bom dia, Mônica!
 
Segue em anexo...
 
Grato,
 
ARTCARD LTDA 
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(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  
 
 
Em ter., 4 de mai. de 2021 às 19:32, Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> escreveu: 

Não recebi nenhuma foto
 
Em ter., 4 de mai. de 2021 às 16:45, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 

Desculpa... a foto é sem a personalização no tubo...
 
Grato,
 
ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  
 
 
Em ter., 4 de mai. de 2021 às 16:42, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 

Boa tarde, Mônica!
 
Segue em anexo, a foto do canudo do diploma... se quiseres já adiantar o envio dos dados variáveis (para personalização do DIPLOMA), pode me
enviar...
 
Att.
 
Malcom Lawrence
 
ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br
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Em ter., 4 de mai. de 2021 às 08:53, Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> escreveu: 

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
www.artcard.ind.br

  

---------- Forwarded message --------- 
De: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com> 
Date: seg., 29 de mar. de 2021 às 14:05 
Subject: ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS 
To: Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria as artes do Diploma e Medalhas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, objetivando a confecção dos mesmos.
Quanto às amostras, solicito que sejam encaminhadas para esta gestora, no endereço: Rua João Gualberto Pereira do Carmo, 265, ap 302, Ed.
Demoiselle, Ponta Verde, CEP 57035-270.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato pelo WhatsApp 82 99909-8926.

Atenciosamente. 

--  
Mônica Maciel

Livre de vírus. www.avast.com.

--  
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Mônica Maciel
 
 
--  
Mônica Maciel
--  
Mônica Maciel

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

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
Anexo ao presente o e-mail recebido pela Empresa Art Card
Ltda (0889497), no qual informa o compromisso de entrega do
material até o dia 17.05.2021.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 07/05/2021, às 12:15, 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
0889499 e o código CRC BF278CC2.

0000977-53.2021.6.02.8000 0889499v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informamos a perda do objeto do solicitado no

Despacho GSAD - 0889395, em razão do compromisso de
entrega do material pela empresa Art Card Ltda (0889497).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 07/05/2021, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0889648 e o código CRC 1282DD8D.

0000977-53.2021.6.02.8000 0889648v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2021.
 
 
À EJE, para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/05/2021, às 16:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0889674 e o código CRC DDFBD4B8.
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Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

ARTES REFERENTES À NE Nº 149 2021 - MEDALHAS E DIPLOMAS 

Comercial - ArtCard <comercial@artcard.ind.br> 12 de maio de 2021 16:41
Para: Mônica Maciel <monicambsouza@gmail.com>

Prezada Mônica Maciel, Boa tarde!

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, afirmar que concluímos a produção das medalhas, de acordo com o arquivo recebido. Este empenho está
disponível para encaminhamento via transporte aéreo até o TRE-AL.

Conforme já anunciado para nós via WhatsApp, que a Presidência deste Tribunal não aceitou a nossa produção, informamos que não temos mais tempo hábil para
confeccionar EXATAMENTE IGUAL a foto enviada para nós ( esta enviada após conclusão do nossos trabalhos (fundição e o banho ouro das medalhas).

Investimos muitas horas técnicas, em desenvolvimento de layout, matéria prima, máquinas e equipamentos e ainda folheamos a ouro a medalha (conforme
orientação do TR). 

Diante a não aceitação do nosso produto, lamentamos muito, mas já estamos num prejuízo enorme para refazer todo o processo novamente. O maior prejudicado
deste empenho, é a ARTCARD.

Conforme registrado em nosso WhatsApp e email, se tivessem nos disponibilizado o modelo físico da medalha desde o início do processo, para cópia fiel da
medalha (cópia esta em 100% de precisão), não teríamos demandado tanto tempo e custos para a produção. Em anexo, a imagem que recebemos para a
produção e a foto enviada recentemente para a comparação do produto final. Lembrando aos Senhores, que esta é uma atividade de desenvolvimento de
produto totalmente artesanal, em que cada empresa possui suas características, ferramental, processo de produção únicos.

Pedimos desculpas por não atender a Vossa expectativa e solicitamos de antemão, para que não sejamos penalizados, pois somos uma empresa tradicional
familiar, cujo sustento está sobre tudo, do nosso trabalho com LICITAÇÕES PÚBLICAS. Já vínhamos a mais de um ano e meio, com um mercado bastante
retraído (falta de matéria prima, insumos... ) em função da gravidade que assola o nosso País, em virtude do COVID 19.  Já passamos por muitas dificuldades ao
longo deste 19 anos de nossa existência, mas nada comparado com o cenário atual.

Peço, encarecidamente, que levem em consideração todo o nosso empenho em atendê-los de forma mais profissional possível.

Aguardo a Vossa manifestação.

Cordialmente,

Malcom Lawrence

ARTCARD LTDA 
(47) 3321-2819 
comercial@artcard.ind.br 
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

WhatsApp Image 2021-05-10 at 17.37.02.jpeg 
129K

Anexo_0853499_MEDALHA_2021 (2).pdf 
812K
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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 maio de 2021.
À Presidência
 
Tendo em vista que esta gestora, juntamente com essa Presidência,
não acatarem os modelos de medalhas enviados pela Empresa Art
Card Ltda, retorno o presente a essa Unidade ao tempo em que
anexo ao presente o e-mail (0891663), enviado pela referida empresa
gráfica, na qual informa que não tem condições de aprimorar o
modelo já confeccionado e rejeitado.
 
Assim, encaminho o presente para aprecisação e demais
providências, sabendo-se da urgência por conta da proximidade do
evento (21.05.21).
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 12/05/2021, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891664 e o código CRC 5BB927AD.

0000977-53.2021.6.02.8000 0891664v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
Considerando o contido no Despacho EJE 0891664,

retornem-se os autos à Secretaria de Administração para que
verifique, junto às demais empresas que apresentaram
as propostas, a possibilidade de entrega do material em tempo hábil
para a data da solenidade objeto deste processo eletrônico, a saber,
dia 21/05/2021.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/05/2021, às 12:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891737 e o código CRC 5243AB16.

0000977-53.2021.6.02.8000 0891737v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2021.
 
 
À SEIC, para que, consultando as demais empresas

que apresentaram propostas, verifique a possibilidade de
confecção e entrega, das medalhas objeto destes autos, em
tempo hábil para a realização da solenidade prevista para o
dia 21/05/2021.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 13/05/2021, às 13:40, 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
0892001 e o código CRC 05A403D6.

0000977-53.2021.6.02.8000 0892001v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Em atenção ao determinado pelo Senhor Secretário

de Administração - Despacho GSAD, informamos que
entramos em contato com os demais fornecedores, constantes
de nossa pesquisa de preço (Despacho SEIC - 0867731).

Dentre eles, a única empresa que manifesta a
possibilidade de entrega do material em tempo hábil para a
realização da solenidade prevista para o dia 21/05/2021, é a
Nova Siciliano, porém, o valor unitário do item medalha
corresponde a R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), cerca
de 370% superior ao cobrado pela ArtCard, R$ 150,00 (cento
e cinquenta reais).

Importa registrar que tramita neste Regional o
Processo Sei nº 0002345-97.2021.6.02.8000, para aquisição
de semelhantes materiais (medalhas e botons), perfazendo um
total geral dos itens de R$ 22.964,58 (vinte e dois mil
novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos).

Outrossim, entendemos, s.m.j, que o
prosseguimento desta aquisição por contratação direta com a
empresa Nova Siciliano geraria entrave para a realização da
licitação acima descrita, à luz do entendimento da AJ-DG
(0880316), abaixo.

Com esses apontamentos, podemos concluir
da seguinte forma:
a) Sendo previsível a necessidade de objeto
maior que recomende uma licitação,
injustificável é o fracionamento daquele objeto

Despacho SEIC 0892009         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 149



injustificável é o fracionamento daquele objeto
em pequenas contratações por dispensa de
licitação;
b) In casu, em se optando pela utilização do
Sistema de Registro de Preços, o valor
máximo, considerando as aquisições deste
exercício,  deverá  observar o limite de
dispensa (R$ 17.600,00),   na conformidade
com  o entendimento já adotado pela
Secretaria de Administração para este
exercício, na aquisição de medalhas (Proc.
SEI nº  0000977-53.2021.6.02.8000);
c) Em todo caso, há que se registrar, no termo
de dispensa, ou mesmo no edital de licitação
mediante SRP, a opção referente à Lei nº
8.666/93, conforme faculta o artigo 191, da Lei
nº 14.133/2021.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 13/05/2021, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892009 e o código CRC 78A4DD0C.

0000977-53.2021.6.02.8000 0892009v1
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INFORMAÇÃO Nº 2584 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 
Informo a conclusão dos autos nesta SEALMOX, tendo em vista a

perda do objeto relevante `SEALMOX, que seria aguardar a entrega e receber
o material constante na NOTA DE EMPENHO 149/2021 (0871105), pela
empresa ARTCARD.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/05/2021, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892042 e o código CRC A303B7A3.

0000977-53.2021.6.02.8000 0892042v5
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
 
 
À AEP
 
Senhora Assessora,
 
Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria o conteúdo do

Despacho SEIC 0892009, que traz aos autos um resumo das
informações coletadas com as empresas que ofertaram propostas
para a aquisição em tela. Neste, faz-se importante frisar o
trecho abaixo:

 
"Dentre eles, a única empresa que manifesta a
possibilidade de entrega do material em tempo
hábil para a realização da solenidade prevista
para o dia 21/05/2021, é a Nova Siciliano,
porém, o valor unitário do item medalha
corresponde a R$ 560,00 (quinhentos e
sessenta reais), cerca de 370% superior ao
cobrado pela ArtCard, R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais)."

 
Levando-se em consideração a informação alí colocada,

teríamos um valor total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos
reais) só com as medalhas objeto da aquisição instruída nestes autos.
Ademais, esclarecemos, que o mesmo objeto tramita, em quantidade
superior,  no Procedimento SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000.

 
Portanto, aquiescendo com o entendimento da Seção de

Instrução de Contratações:
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"Outrossim, entendemos, s.m.j, que o
prosseguimento desta aquisição por
contratação direta com a empresa Nova
Siciliano geraria entrave para a realização da
licitação acima descrita, à luz do entendimento
da AJ-DG (0880316), abaixo.
Com esses apontamentos, podemos concluir
da seguinte forma:
a) Sendo previsível a necessidade de objeto
maior que recomende uma licitação,
injustificável é o fracionamento daquele objeto
em pequenas contratações por dispensa de
licitação;
b) In casu, em se optando pela utilização do
Sistema de Registro de Preços, o valor
máximo, considerando as aquisições deste
exercício,  deverá  observar o limite de
dispensa (R$ 17.600,00),   na conformidade
com  o entendimento já adotado pela
Secretaria de Administração para este
exercício, na aquisição de medalhas (Proc.
SEI nº  0000977-53.2021.6.02.8000);
c) Em todo caso, há que se registrar, no termo
de dispensa, ou mesmo no edital de licitação
mediante SRP, a opção referente à Lei nº
8.666/93, conforme faculta o artigo 191, da Lei
nº 14.133/2021."
 

Devolvo os presentes autos, sugerindo, com a devida
vênia, que os quantitativos aqui demandados sejam absorvidos pela
pretensa contratação instruída no Procedimento SEI nº 0002345-
97.2021.6.02.8000, caso seja da aquiescência da unidade
demandante, tendo em vista que a empresa contratada nestes autos
não poderá fornecer o material contratado, conforme e-mail evento
0891663, inviabilizando a contratação direta aqui tratada, contudo
tornando possível a aquisição por meio de licitação.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
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Coordenador, em 17/05/2021, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892874 e o código CRC 60699161.

0000977-53.2021.6.02.8000 0892874v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.

Processo SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000

Processo SEI nº 0000977-53.2021.6.02.8000

 

 

Observadas as manifestações que constam da instrução
destes autos, especialmente das que estão referidas em aparte da
Secretaria de Administração (0881817), ratificada, a seguir, pela
Diretoria-Geral (0882426), entendo que devem ser mantidos os
quantitativos de honrarias que constam no despacho inaugural
(0868884).

Nesse sentido, fica assimilada a opção de aquisição via
registro de preços ou, se for o caso, por meio de certame licitatório,
conforme bem esclareceu a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0880316).

Deverá ser compreendido ainda como objetivo da
presente aquisição a impressão de diplomas e a confecção dos
invólucros respectivos.

Considerando que os autos do Processo SEI nº 0000977-
53.2021.6.02.8000 tramitam com similaridade de objeto quanto ao
tratado neste feito (SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000), e que neles
também consta despacho (0892874) registrado pela Coordenadoria
de Material e Patrimônio sugerindo que aquisição ali tratada seja,
dentro das possibilidades, assimilada pela reportada neste feito,
acolho a sugestão e oriento a reprodução deste ato também naqueles
autos.

Sigam, com isso, ambos os processos à Secretaria de
Administração para que sejam adotadas as providências necessárias
à aquisição das honrarias demandada.
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Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/05/2021, às 14:58, 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
0893813 e o código CRC E9CD64BE.

0000977-53.2021.6.02.8000 0893813v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de maio de 2021.
 
 
Em atendimento ao Despacho AEP 0893813,

encaminho os presentes autos às unidades relacionadas
abaixo, para que procedam as providências necessárias:

 
a) COFIN - para cancelamento da Nota de Empenho

2021NE000149, 0871105, tendo em vista a desistência da
contratada e não concretização da contratação objeto destes
autos;

b) SEIC - para que sejam atualizados os registros
no Portal da Transparência;

c) EJE - para que a unidade demandante, conforme
determinado pela Presidência deste Regional, avalie a
necessidade ou não de incorporar os quantitativos deste
procedimento aos constantes nos autos do Procedimento SEI
nº 0002345-97.2021.6.02.8000, retificando o Termo de
Referência 0881803, se for o caso.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/05/2021, às 19:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0893998 e o código CRC 186A2720.
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0893998).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/05/2021, às 12:16, 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
0894422 e o código CRC D5597B6D.

0000977-53.2021.6.02.8000 0894422v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/05/2021, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2021, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/05/2021, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894482 e o código CRC FD4A3A60.

0000977-53.2021.6.02.8000 0894482v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 149(RO 000452) - Anulação.

Observação:

Conforme despacho doc 0893998 .

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 19/05/2021, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894489 e o código CRC FF9B59F2.
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria (0893998), retorno o
presente a essa Secretaria ao tempo em que informo que, em contato
com a Assessoria da Presidência, não vai ser necessário
incorporar os quantitativos deste procedimento aos constantes nos
autos do Procedimento SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000, razão
pela qual sugiro o encerramento desses autos.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA,
Técnico Judiciário, em 19/05/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894533 e o código CRC 382EC565.
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2021NE149 (0894482).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/05/2021, às 14:59, 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
0894589 e o código CRC 114AF15A.
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
Devolvo os autos à SEIC, na forma do Depacho

GSAD 0893998.]
Solicito que, ao depois, o feito seja concluído na

Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2021, às 15:20, 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
0894613 e o código CRC 4AB70F2B.

0000977-53.2021.6.02.8000 0894613v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 20/05/2021, às 12:30, 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
0894929 e o código CRC 0F968C27.
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DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
 
Por meio da Res.-TRE/AL nº 16.109/2021 (0850465), este

Tribunal, por unanimidade, conferiu ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro LUÍS ROBERTO
BARROSO, a Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Hermann
Byron, preito instituído pela Res.-TRE/AL nº 15.659/2016.

O homenageado foi noticiado do fato no último mês de
fevereiro, mediante a remessa do Ofício 243/2021 (0850637). Aquele
expediente sobrelevou, ademais, que a sessão solene respectiva seria
designada segundo a conveniência de agenda.

Uma vez que tratativas informais apontam que o evento
ocorrerá em momento imediatamente posterior ao próximo dia 1º de
agosto, e considerando, ainda, a extensa instrução observada nestes
autos, determino a remessa deles à Secretaria de Administração
solicitando que seja informada a esta Presidência, com certa
brevidade, sobre a aquisição e a disponibilidade dos itens que
compõem a outorga formal daquela honraria.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/06/2021, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908328 e o código CRC 28A06FA0.

0000977-53.2021.6.02.8000 0908328v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2021.
Em atenção ao Despacho AEP 0908328, solicito à

COMAP que informe o atual estágio do processo em qu se
busca viabilizar a aquisição de medalhas e demais itens para a
entrega da Comenda assinalada, devendo a Unidade projetar o
prazo de aquisição e indicar possíveis alternativas, dada a
proximidade do evento informado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2021, às 22:41, 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
0908828 e o código CRC 9AFDD18B.

0000977-53.2021.6.02.8000 0908828v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2021.
À SAD,
 
Informando que o processo em que se busca

viabilizar a aquisição de medalhas e demais itens para a
entrega da Comenda assinalada, teve a fase externa da
licitação aberta, agendada a seção para o dia 12/07/2021.

Conforme solicitado, esclareço que, numa projeção
otimista, sem intercorrências,  e considerando os prazo de
entrega da amostra (5 dias úteis) e e de entrega final (+30
dias), a entrega poderá ser efetuada na primeira semana de
setembro de 2021.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 28/06/2021, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0910071 e o código CRC BB0D7AA3.

0000977-53.2021.6.02.8000 0910071v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2021.
Devolvo os autos à COMAP, para se pronunciar

sobre as alternativas de aquisição, na forma solicitada no
Despacho GSAD 0908828.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2021, às 22:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0910148 e o código CRC 00DDE6D3.

0000977-53.2021.6.02.8000 0910148v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2021.
À SEIC,
Senhor Chefe substituto,
Diante do Despacho GSAD 0910148, encaminho os

presentes autos para que sejam consultadas as empresas que
enviaram propostas, tanto nestes autos, quanto nos autos do
Procedimento SEI nº 0002345-97.2021.6.02.8000, para que
informem, caso forneçam, os valores cobrados para a
confecção de uma medalha, para o prazo requerido pela
Presidência deste Regional, evento 0908328. Após, tendo em
vista a urgência do caso, remeter os autos diretamente ao
GSAD.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 30/06/2021, às 09:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0910226 e o código CRC B197665D.

0000977-53.2021.6.02.8000 0910226v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2021.
 
Senhor Secretário,
 
Os autos vieram a esta unidade para que fossem

consultadas as empresas para que informem, caso forneçam,
os valores cobrados para a confecção de uma medalha, para o
prazo requerido pela Presidência deste Regional (0910226).

 
O prazo indicado pela presidência foi o

imediatamente posterior ao próximo dia 1º de agosto.
 
Nos autos nº 0002345-97.2021.6.02.8000 foram

efetivadas solicitação de orçamento a diversas empresas
(todas as empresas consultadas nestes autos, além de outras),
em Maceió e fora do estado de Alagoas, conforme se observa
das correspondências eletrônicas: 0894642, 0896596,
0900162, 0900747, 0900776, 0900784, 0900794, 0901333,
0902314, 0902315, 0902322, 0902565, 0902569, 0904178,
0904179.

 
Nesse sentido, foi realizada nova consulta, desta

vez,  aos fornecedores que apresentaram proposta naqueles
autos, quanto à possibilidade de confecção de uma única
medalha para a "Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador
Hermann Byron". Obtendo-se o seguinte panorama:

 
EMPRESA VALOR PRAZO
JR Machado R$ 30 dias
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JR Machado 3.000,00 30 dias

Casa das
Placas R$ 300,00 10-15 dias

úteis
DG Brindes R$

2.000,00 30 dias

 
As empresas JR Machado e DG Brindes justificaram

o aumento no valor em relação à proposta anterior pelos
custo necessários à confecção do molde/matriz que não será
diluído em outras unidades. A empresa Casa das Placas
esclareceu que a proposta dela já contempla todos os custos
de confecção das medalhas, ressaltando que, a depender da
demanda naquele fornecedor, poderia entregar em prazo
menor.

 
Tendo em vista o despacho COMAP 0910226,

remetos estes autos diretamente à este GSAD para deliberação
superior.

 
Respeitosamente,

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 30/06/2021, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0910269 e o código CRC 2D4BC2FE.

0000977-53.2021.6.02.8000 0910269v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho AEP 0908328, no trato da

programação de entrega de comenda ao Excelentíssimo
Senhor Ministro Presidente do TSE, solicitei à COMAP
projeções sobre a aquisião em curso destinada a eventos
dessa natureza, que tramita no PA SEI 0002345-
97.2021.6.02.8000, sem olvidar que nos presentes autos já
havia sido promovida contratação com esse mesmo
desiderato, porém malograda por inadimplência do fornecedor
selecionado (vide Despacho EJE 0891664).

Nesse cenário, a COMAP apresenta a projeção
veiculada no Despacho 0910071, com indicação de data da
aquisição posterior ao evento. Em complemento, a SEIC, no
Despacho 0910269, indicou as possibilidades de aquisição de
um produto específico para o mencionado evento,
considerando a programação anunciada pela AEP.

Assim, considerando que as providências para a
regular aquisição estão em curso e a incompatibilidade dos
prazos dessa aquisição com aquele programado para a entrega
da comenda, esta Secretaria sugere que a compra do item
específico para o evento, ressalvado entendimento superior,
seja viabilizada, em caráter excepcional, na forma que
prescreve o art. 2º, I, c/c o art. 3º, I, da Resolução TRE-AL
16.004/2019, por suprimento de fundos, em face do baixo
valor envolvido (R$ 300,00) e da inviabialidade, ao menos no
que respeita ao prazo, de se promover a aquisição pelos meios
ordinários.
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Com esses breves apontamentos, submeto o feito à
consideração de Vossa Senhoria, pedindo vênia para que
evolua à deliberação superior da Presidência, no sentido de
que seja autorizada a execução da despesa na forma acima
sugerida.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2021, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0910336 e o código CRC 3A53D6CA.

0000977-53.2021.6.02.8000 0910336v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2021.
 
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral para

análise e pronunciamento, considerando a proposição
excepcional de compra exarada no Despacho GSAD 0910336.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/06/2021, às 15:20, 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
0910451 e o código CRC ADADFA95.

0000977-53.2021.6.02.8000 0910451v1
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PROCESSO : 0000977-53.2021.6.02.8000
INTERESSADO : OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
ASSUNTO : Consulta. Possibilidade. Antecipação/Suprimento de Fundos.

 

Parecer nº 772 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de consulta feita pelo Senhor Diretor-Geral, nos

termos do Despacho GDG 0910451, acerca da possibilidade de
aquisição de 01 (uma) medalha por meio de Suprimento de Fundos,
tendo em vista que por meio da Resolução-TRE/AL nº 16.109/2021
(0850465), este Tribunal, por unanimidade, conferiu ao
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, a Comenda do Mérito Eleitoral
Desembargador Hermann Byron, homenagem instituída pela
Resolução-TRE/AL nº 15.659/2016, e, de acordo com a informação
contida no Despacho AEP 0908328, a sessão solene, de acordo com a
conveniência da agenda do Ministro, deveria ocorrer em momento
imediatamente posterior ao próximo dia 1º de agosto.

 
Assim, o Presidente deste Tribunal solicitou que

fosse informado sobre  sobre a aquisição e a disponibilidade dos itens
que compõem a outorga formal daquela honraria.

 
A Secretaria de Administração, por sua unidade

competente, consignou que "a aquisição de medalhas e demais itens
para a entrega da Comenda assinalada, teve a fase externa da
licitação aberta, agendada a seção para o dia 12/07/2021",
esclarecendo, ainda que "numa projeção otimista, sem
intercorrências,  e considerando o prazo de entrega da amostra (5
dias úteis) e o de entrega final (+30 dias), a entrega poderá ser
efetuada na primeira semana de setembro de 2021" (Despacho
COMAP 0910071).

 
Em complemento, tendo em vista a incompatibilidade

 dos prazos dessa aquisição com aquele programado para a entrega
da comenda, a SAD sugeriu que a compra do item específico para o
evento, seja viabilizada, em caráter excepcional, na forma que
prescreve o art. 2º, I, c/c o art. 3º, I, da Resolução TRE-AL
16.004/2019, por suprimento de fundos, em face do baixo valor
envolvido (R$ 300,00) e da inviabialidade, ao menos no que respeita
ao prazo, de se promover a aquisição pelos meios ordinários.

 
Em análise, observo que tramita nos autos do

Processo 0002345-97.2021.6.02.8000, por meio do qual este Tribunal
pretende adquirir por meio de licitação material de consumo -
medalhas, bottons de lapela e diplomas. Inicialmente nestes autos,
intencionou-se aquisição do material, na modalidade dispensa de
licitação, porém malograda por inadimplência do fornecedor
selecionado (vide Despacho EJE 0891664).

 
Em suma, era o que havia de mais relevante a se relatar. 
 
A aplicação de recursos por meio de Suprimento de

Fundos é disciplinada neste Regional por meio da Resolução nº
16.004/2019, que, em seu artigo 2º, dispõe sobre a possibilidade
de sua aplicação em despesas que, pela sua excepcionalidade e a
critério do Ordenador de Despesas, não possam subordinar-se ao
procedimento normal de aplicação, devendo, tal qual no processo
licitatório, ser garantida a aquisição mais vantajosa para a
administração pública. Estabelece, ainda, que sua concessão
seria possível para atender despesas eventuais, que exijam pronto
atendimento e para atender despesas de pequeno vulto (artigo
3º), impossibilitando a sua concessão para aquisição de bens que
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caracterizam ação continuada (artigo 9º).
 
Da leitura do citado normativo, observamos que o regime

de adiantamento é aplicável aos casos de realização de despesas
excepcionais de pronto pagamento e que não possam subordinar-se
ao processo normal de aplicação, o que não é o caso da pretensa
aquisição.

 
Assim, para o caso concreto, consideramos não ser

possível a aquisição do material em questão, por meio de suprimento
de fundos, uma vez que tal instrumento não se coaduna com a
natureza do objeto, cujo fornecimento regular não se enquadra como
despesa eventual, mesmo porque existe um procedimento licitatório
em andamento com o mesmo desiderato.

 
Nessa linha de raciocínio também é o entendimento do

Tribunal de Contas da União - TCU, a seguir:
 

ACÓRDÃO Nº 2.436/2017 – TCU – Plenário
Relatório
(...)
14. Ademais, eventual insucesso de
procedimento licitatório não constitui hipótese
apta a autorizar o adiantamento de gastos.
Quando o certame não puder ser repetido sem
prejuízo para a Administração, a Lei
8.666/1993 permite, desde que seja
apresentada justificativa plausível, a dispensa
de licitação, devendo o poder público
discriminar o objeto, bem como justificar o
preço e a escolha do fornecedor ou prestador
do serviço. Nada disso foi feito. Por essa razão,
rejeito o argumento.
(...)
17. A partir desses exemplos, percebe-se que
as despesas não fogem ao padrão normal das
aquisições públicas, não havendo motivos para
a concessão de suprimentos de fundos e, por
consequência, para a não realização de
licitação. O adiantamento só pode ser
concedido em circunstâncias excepcionais,
sendo reprovável sua utilização indiscriminada
para a compra de quaisquer produtos ou
serviços.
18. Apenas para fins ilustrativos dessa
excepcionalidade, no âmbito do Governo
Federal há o Decreto 93.872/1986, que
estabelece as hipóteses de concessão de
suprimento de fundos, a saber: i) para atender
despesas eventuais, inclusive em viagens e
com serviços especiais, que exijam pronto
pagamento; ii) quando a despesa deva ser feita
em caráter sigiloso; e iii) para atender
despesas de pequeno vulto.
19. Por tudo que foi dito, concluo que houve,
de fato, fuga à licitação. Assim, proponho a
rejeição das razões de justificativa do ex-
secretário municipal de saúde.

 

As despesas custeadas por meio de Suprimento de
Fundos, somente serão consideradas elegíveis quando restarem
demonstrados: o pequeno vulto; o caráter excepcional da aquisição; a
impossibilidade e a vantagem de não serem submetidas ao processo
normal de aplicação; e o interesse público. Caso tais despesas
tenham caráter repetitivo, não são passíveis de custeio por meio de
Suprimento de Fundos, uma vez que serão consideradas previsíveis,
não se justificando, portanto, a sua excepcionalidade.

 
Portanto, tais despesas devem ser contratações de

pequeno valor e pronto pagamento, realizadas em caráter
excepcional (ou sigiloso) e que escapam do planejamento que a
Administração tem o dever de realizar anualmente, que se impõe em
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razão do princípio da eficiência e para evitar o fracionamento
indevido da despesa.

 
A respeito, oportunas as seguintes sinalizações do TCU:

 
“Evite a disponibilização de recursos de
suprimento de fundo para pessoas não
pertencentes ao quadro funcional, por infringir
o art. 45 do Decreto 93.872/1986. Realize
regular procedimento licitatório para as
despesas passíveis de planejamento, vez que o
suprimento de fundos se aplica apenas as
despesas realizadas em caráter excepcional.”
 
“Efetue o regime de suprimento de fundos
somente para despesa que, pela sua
excepcionalidade, não possa subordinar-se ao
processo normal de aplicação, sendo ela
despesa eventual, em caráter sigiloso, ou de
pequeno vulto.”
 
“Observe os limites e hipóteses para
concessão de suprimento de fundos, abstendo-
se de efetuar, sob regime de adiantamento,
gastos que poderiam subordinar-se ao tramite
normal da despesa.”
 
“(...) a utilização de suprimento de fundos para
aquisição, por uma mesma unidade gestora, de
bens ou serviços mediante diversas compras
em um único exercício e para idêntico
subelemento de despesa, cujo valor total
supere os limites dos incisos I ou II do art. 24
da Lei nº 8.666/1993, constitui fracionamento
de despesa, situação vedada pelos referidos
dispositivos legais.”

 
Desta forma, entendemos que não é possível a aquisição

da honraria em questão, tendo em vista que não está demonstrado o
caráter da excepcionalidade  que deve orientar sua utilização, o que
implica dizer que as despesas rotineiras e previsíveis não podem ser
processadas sob o regime de suprimento de fundos, exceto
se atendidas determinações constantes das orientações do TCU e da
Resolução TRE/AL nº 16.004/2019, ou seja, desde que devidamente
comprovada a impossibilidade de sua subordinação ao processo
normal de aquisição, a critério do Ordenador de Despesa e sob sua
inteira responsabilidade.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 02/07/2021, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911941 e o código CRC 134ECD34.

0000977-53.2021.6.02.8000 0911941v10
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de julho de 2021.
Senhor Presidente, 
 
Trago ao conhecimento de V. Exa. o

pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria Geral a
respeito da consulta formulada pela SAD no sentido de
que não é possível a aquisição da medalha em questão, tendo
em vista a não demonstração da excepcionalidade de sua
utilização.

De acordo com a AJ-DG,  "as despesas rotineiras e
previsíveis não podem ser processadas sob o regime de
suprimento de fundos, exceto se atendidas determinações
constantes das orientações do TCU e da Resolução TRE/AL nº
16.004/2019, ou seja, desde que devidamente comprovada a
impossibilidade de sua subordinação ao processo normal de
aquisição, a critério do Ordenador de Despesa e sob sua
inteira responsabilidade."

Após ciência, sugiro a devolução dos autos à SAD,
para prosseguimento do feito, enquadrando a contratação de
outra forma. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/07/2021, às 17:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0912750 e o código CRC A318C7D9.

0000977-53.2021.6.02.8000 0912750v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
 
A Diretoria-Geral (0912750), fiando-se no teor do Parecer

722 (0911941), aduz, quanto à aquisição de exemplar da Comenda do
Mérito Eleitoral Desembargador Hermann Byron de Araújo Soares - a
ser ofertada, nos termos da Res.-TRE/AL nº 16.109/2021 (0850465),
ao Excelentíssimo Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente
do Tribunal Superior Eleitoral -, que, acorde com reiteradas decisões
do Tribunal de Contas da União, em especial a veiculada por ocasião
do Acórdão nº 2.436/2017 – TCU – Plenário, há de prevalecer as
conclusões daquele opinativo resumido no excerto seguinte:

 

“(...) Desta forma, entendemos que não é
possível a aquisição da honraria em questão,
tendo em vista que não está demonstrado o
caráter da excepcionalidade  que deve orientar
sua utilização, o que implica dizer que as
despesas rotineiras e previsíveis não podem
ser processadas sob o regime de suprimento
de fundos, exceto se atendidas determinações
constantes das orientações do TCU e da
Resolução TRE/AL nº 16.004/2019, ou seja,
desde que devidamente comprovada a
impossibilidade de sua subordinação ao
processo normal de aquisição, a critério do
Ordenador de Despesa e sob sua inteira
responsabilidade (...)”.

 

 

Diante de tais peremptórias conclusões, perfilho-me ao
que também sugeriu a Diretoria-Geral orientando a imediata remessa
do feito á Secretaria de Administração com o objetivo de perscrutar

Despacho AEP 0913483         SEI 0000977-53.2021.6.02.8000 / pg. 182



via alternativa para formalizar a aquisição.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/07/2021, às 21:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0913483 e o código CRC 19B3AFD5.

0000977-53.2021.6.02.8000 0913483v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de julho de 2021.
À COMAP, para ciência do Despacho AEP

0913483 e posterior conclusão local do presente
procedimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/07/2021, 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
0914683 e o código CRC DED5A425.

0000977-53.2021.6.02.8000 0914683v1
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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 julho de 2021.

 

Acuso ciência do Despacho GSAD 0914683, bem como do
Despacho AEP 0913483, ao mesmo tempo em que concluo o presente
procedimento na unidade COMAP.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/07/2021, às 17:16, 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
0916016 e o código CRC 4B9D55D6.

0000977-53.2021.6.02.8000 0916016v1
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25/08/2021 Email – Joao Herminio de Barros Neto – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATYwMAItYmYzMS0zYzgyLTAwAi0wMAoARgAAA1bGB25EzrNAoHuTR6D%2BmVIHAP7U3… 1/1

Fwd: [presidencia] Resposta TSE

fabianasilva <fabianasilva@tre-al.jus.br>
Qua, 25/08/2021 16:25
Para:  joaoherminio1966@hotmail.com <joaoherminio1966@hotmail.com>

1 anexos (37 KB)
Oficio_1687620.html;

 
 
 
 

From: TSE/Presidência <presidencia@tse.jus.br> 
To: "fabianasilva" <fabianasilva@tre-al.jus.br> 
Date: Wed, 25 Aug 2021 11:46:32 -0300 
Subject: [presidencia] Resposta TSE 
 
Bom dia, 

Encaminho em anexo o Ofício GAB-SPR nº 2179/2021. 

Registro que o deslocamento à Maceió-AL será de 23.9 a 24.9.2021. 

Solicito a gentileza de confirmar recebimento. 

Joice Rocha 
Assessora-Chefe de Gabinete  
Secretaria-Geral da Presidência 
Telefone (61) 3030-7241 
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file:///C:/Users/joaoh/Downloads/Oficio_1687620.html 1/2

TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

 

Ofıćio GAB-SPR nº 2179/2021

 

Brasıĺia, 12 de agosto de 2021.

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador OTA�VIO LEA� O PRAXEDES 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Maceió - AL

 

 

Assunto: Outorga.	Comenda	do	Mérito	Eleitoral	Desembargador	Herman
Byron	de	Araújo	Soares.

 

 

Senhor Presidente,

 

Cumprimentando-o cordialmente, honrado pela indicação noticiada por
meio do Ofıćio n° 243-TRE-AL/PRE/AEP, con�irmo a minha presença na
solenidade de outorga da Comenda do Mérito Eleitoral Desembargador Herman
Byron de Araújo Soares, prevista para o dia 24 de setembro, às 10h, nesse
Regional.

 

Atenciosamente,

 

Ministro LUI�S ROBERTO BARROSO

Presidente

 

 

LUÍS	ROBERTO	BARROSO
PRESIDENTE

  Documento assinado eletronicamente em 25/08/2021,	às	11:09, conforme art. 1º, §2º, III, b,
da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida em  
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informando, caso não preenchido, o código veri�icador 1687620 e o código CRC
05B7EAF4.
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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 março de 2022.
Considerando que a outorga da "Comenda do Mérito

Eleitoral Desembargador Herman Byron de Araújo Soares", prevista
para o dia 24 de setembro de 2021, restou prejudicada em razão da
crise sanitária decorrente da pandemia causada pelo novo
Coronavírus-Covid-19 e nada mais havendo a tratar sobre o tema no
âmbito desta unidade, determino a sua conclusão no âmbito do
Gabinete da Presidência com as cautelas de estilo.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/03/2022, às 12:55, 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
1025282 e o código CRC C9A904A0.
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