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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 SEIC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos para que seja realizada

uma pesquisa de preços, com o intuito de analisar
a compatibilidade do valor apresentado no Anexo (0871183),
referente a aquisição de uma fachada de lona com armação
em metalon, medindo 2 m de altura por 3,5 m de largura.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/03/2021, às 16:07, 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
0871185 e o código CRC 1CEF4F75.

0002521-76.2021.6.02.8000 0871185v1
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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.

 

Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao determinado por Vossa Senhoria,

Despacho GSAD - 0871185, entramos em contato telefônico
com potenciais fornecedores onde nos foram questionados
aspectos da pretensa contratação que esta Unidade não
conseguiu esclarecer.

Assim, solicitamos que nos sejam fornecidas
maiores especificações acerca do serviço solicitado, inclusive
quanto ao local de instalação.

 
Respeitosamente,
 

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 10:40, 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
0871755 e o código CRC 75E1B4F4.

0002521-76.2021.6.02.8000 0871755v1
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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 SMR
 
Senhor Chefe,
 
Solicito a especial atenção de Vossa Senhoria em

providenciar descrição sucinta do objeto, para que possamos
aferir a compatibilidade do preço ofertado pela empresa T K
Gráfica, junto a outros potenciais fornecedores.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 26/03/2021, às 16:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0872084 e o código CRC 1158F79F.

0002521-76.2021.6.02.8000 0872084v1
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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.
Ao engenheiro Audeir.
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria para prestar

as informações requeridas pela SAD.
 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 29/03/2021, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0872458 e o código CRC DA254077.

0002521-76.2021.6.02.8000 0872458v1
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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.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0872084, de forma

sucinta, consultamos uma empresa do ramo da sinalização
que sugeriu a utilização de estrutura de contorno da placa em
metalon galvanizado 30 x 30 mm, na chapa 18 e, para a
plotagem, lona 440.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 06/04/2021, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874987 e o código CRC B880542A.

0002521-76.2021.6.02.8000 0874987v1
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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 autos à SMR, solicitando que o

detalhamento do objeto seja veiculado em formato de termo
de referência resumido, do qual conste, no mínimo, as
especificações e o local de instalação do item, conforme
solicitado pela SEIC (doc. 0871755).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 07/04/2021, às 00:00, 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
0875444 e o código CRC 9F4C862E.

0002521-76.2021.6.02.8000 0875444v1
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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 abril de 2021.
Ao engenheiro Audeir.
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria para prestar

as informações requeridas pela SAD no Despacho GSAD
0875444.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/04/2021, às 15:14, 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
0875838 e o código CRC 352419EC.

0002521-76.2021.6.02.8000 0875838v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO
Contratação de uma empresa de sinalização para

elaboração e instalação de placa em lona, com uma estrutura de
contorno para sustentação de placa em metalon galvanizado.

 
2. JUSTIFICATIVA
A placa tem o objetivo de mostrar para a sociedade que

aquele terreno é pertencente à União e está destinado a construção
da nova sede unificada do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Avenida Josefa de Melo.

 
3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES
3.1 A contratada deverá realizar a instalação de

uma fachada de lona com armação em metalon, medindo 2 m de
altura por 3,5 m de largura.

3.2 A estrutura de sustentação da placa deverá ser feita
em metalon galvanizado, 30 x 30 mm, na chapa 18.

3.3 A lona deverá ter gramadura 440 gramas por m² ou
gramatura superior.

3.4 A plotagem da lona deverá ser feita conforme o
ANEXO I deste Termo de Referência.

 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O objeto licitado estará sujeito à aceitação pela

Administração, a qual caberá o direito de recusar, caso não esteja
(am) de acordo com o especificado;

4.2 O embargo do recebimento definitivo do objeto não
implicará dilação do prazo de entrega nem servirá de base para
justificar qualquer atraso;
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4.3 O recebimento não exclui a responsabilidade da
Contratada pela qualidade dos produtos fornecidos;

4.4 O objeto licitado deverá ser fornecido de acordo com
os quantitativos informados na nota fiscal;

 
5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDAES DA

CONTRATADA
A CONTRATADA pelos serviços previstos neste Termo de

Referência se obriga a:
5.1  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços

contratados, nos termos da legislação vigente;
5.2 Selecionar e preparar os funcionários que irão prestar

os serviços, encaminhando elementos com funções profissionais
devidamente registradas em suas carteiras profissionais;

5.3 Manter os equipamentos necessários para a
prestaçãao do serviço em perfeitas condições de uso, devendo os
danificados ser substituídos em até 4 horas.

5.4 Nomear encarregado responsável pelos serviços de
forma a garantir o bom andamento dos trabalho.;

5.5Assumir toda a responsabilidade e tomar as medidas
necessárias ao atendimento dos seus funcionários acidentados ou
mal súbitos;

5.6 Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito
federal, estadual ou municipal e as normas internas de segurança e
medicina do trabalho;

5.7 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato, conforme exigência legal;

5.8 Prestar serviço dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidas com observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, norma e legislação;

5.9 Observar conduta adequada na operacionalização dos
serviços, objetivando a segurança e a qualidade dos serviços
executados objeto da prestação dos serviços;

5.10 Apresentar para fins de medição, no ultimo dia do
mês trabalhado o relatório mensal dos serviços executados para
conferência e posterior emissão da nota fiscal;

5.11 Executar os serviços em horários determinados pela
contratante.
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e

comerciais resultantes desta contratação.
6.2. Responder por todos os ônus e obrigações

concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço,
inclusive no tocante a seus empregados e prepostos;

6.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou
indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, quando da execução do fornecimento/serviço, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento realizado pelo Contratante;

6.4. Seus empregados, quando nas dependências do
Contratante, estarão sujeitos às normas internas deste (segurança,
disciplina);

6.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução dos serviços ou de materiais empregados;

6.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que
forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a atender todas as
reclamações a respeito da qualidade do fornecimento/serviço
prestado;

6.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito,
qualquer irregularidade verificada durante a execução do
fornecimento/serviço, para a adoção das medidas necessárias à sua
regularização;

6.8. Acatar as determinações feitas pela Contratante
quanto ao cumprimento do objeto do Contrato;

 
7.  LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO
7.1 Os serviços deverão ser entregues no prazo máximo

de 7 (sede) dias, contados a partir da ordem inicial de serviços ou do
recebimento da Nota de Empenho.

7.2 O serviço deverá ser executado
na seguinte localidade:

7.2.1 Terreno da futura nova sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizado na avenida Josefa de Melo, em Cruz
das Almas.
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8. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E
PAGAMENTO

8.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada
mediante após aprovação da fiscalização;

8.2 O pagamento será efetuado através de crédito em
conta-corrente, mediante a apresentação de Nota Fiscal de Serviços,
em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de cada período mensal
de fornecimento de transporte de água, acompanhada das Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

8.3. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária;

8.4 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à nota fiscal declaração que comprove tal opção no modelo
expedido pela Receita Federal do Brasil.

 
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores

integrantes da Seção de Instrução de Contratações.
 
11. SANÇÕES CONTRATUAIS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar

as sanções previstas na Lei 8.666/93, bem como as seguintes
sanções administrativas, a serem determinadas pela Administração,
inclusive cumulativamente:

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

14.2. Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento)
ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade, calculado
sobre o valor atualizado do contrato;

14.3. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor
integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

14.4. As sanções previstas neste Termo de Referência
poderão ser impostas cumulativamente com as demais;

14.5. A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
em até 05 (cinco) dias pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
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contraditório e a ampla defesa;
14.6. As multas poderão ser cumuladas e serão

descontadas dos valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou
cobradas judicialmente.

 
 
 

ANEXO I - PLACA DE SINALIZAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 13/04/2021, às 18:00, 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
0878359 e o código CRC E9826E22.

0002521-76.2021.6.02.8000 0878359v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0875444,

encaminhamos o Termo de Referência 0878359 para
contratação da placa de sinalização do terreno.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 13/04/2021, 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
0878626 e o código CRC 60D06808.

0002521-76.2021.6.02.8000 0878626v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
Elaborado detalhado Termo de Referência,

doc. 0878359, o qual aprovo em observância ao regramento
regulametar de regência, devolvo os autos à SEIC, para
continuidade da cotação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/04/2021, às 22:04, 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
0878730 e o código CRC C914E67F.

0002521-76.2021.6.02.8000 0878730v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2018 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 

Informo  que, na data de hoje, 14/04/2021, foram
solicitadas cotações para contratação de empresa de
sinalização para elaboração e instalação de placa em lona,
com uma estrutura de contorno para sustentação de placa em
metalon galvanizado, de acordo com o Termo de
Referência 0878359, por meio do aplicativo de celular
WhatsApp, para as empresas abaixo:

 
1. Sinalizart -  82 9939-6329;
2. FF Comunicação Visual - 82 9961-9079;
3. Comunicação Visual - 82 9176-0443; 
4. Marinho Comunicação Visual - 82 9990-5400;
5. Day Sinalização - 82 9812-9074;
6. Hangar Comunicação Visual -  82 9652-5242;
7. Edvaldo Propaganda - 82 8770-1145;
8. IR Comunicação Visual - 82 8823-7767;
9. Printcom Comunicação Visual - 82 9400-2581.
 

 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 14/04/2021, às 09:31, 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
0878787 e o código CRC ECBD2215.
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Maceió 14/04/2021 

Orçamento:  

 

Cliente: Lisiana Cintra / Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Ref.: Material de comunicação visual.  

 

Prezados, com o mesmo alto nível de confiabilidade e parceria, submete à vossa apreciação, minha proposta para 

execução dos serviços de comunicação visual. 

 

Descrição dos serviços a serem executados: 

 Confecção de 01 quadro com estrutura em metalon galvanizado 30x30 com instalação de lona impressa 

conforme solicitado e aplicação de verniz UV automotivo tamanho 3,5m x 2m – R$ 1.030,00. 

 

Preço e condições de pagamento: 

O preço proposto para execução dos serviços de comunicação visual importa em:  

 R$ 1.030,00 (Mil e trinta reais). 

 

Forma de pagamento: 

À combinar 

 

 

Providencias a cargo de V.Sª. 

Tornar possível o acesso ao local para a instalação no dia informado. 

Esperando atender às suas expectativas.  

Coloco-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

 

Atenciosamente, 

Carlos Eduardo 

Hangar Comunicação Visual 

CNPJ: 17.541.816/0001-25 

Contatovisualcomunicacao@gmail.com 

Contatos: (82) 9652-5242 / (82) 9652-5242 
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ORÇAMENTO 

Ao Sr (a). Tribunal Regional Eleitoral
      Sr. Lisiana

Estamos enviando orçamento solicitado: 

01 – CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO  DE QUADRO EM LONA 
Tamanho: 3,50X2,00 – Confecção e instalação de quadro com lona 440G, com estrutura em 
metalon galvanizado 30x30 na chapa 18 e fixação em parafuso sextavado 12mm …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……...….......R$1.260,00

 Total………………………………………………………………………………..………………..……...…...…...R$ 1.260,00

Condições de Pagamento: 50% Entrada e 50% na entrega 
Prazo de entrega: 5 dias uteis após aprovação do orçamento. 
Este orçamento tem validade de 5 dias. 
Após este período, favor consulte-nos novamente. 

                                                                                                                Maceió-AL, 15 de fevereiro de 2021
                                                                                                                                 
                                                                                                                                DAYANA SILVA 
                                                                                                                           Gerente de Produção 
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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 abril de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração, Despacho GSAD - 0871185, para realização de
pesquisa de preços, com o intuito de analisar a
compatibilidade do orçamento apresentado pela empresa
Printcapas, 0871183, no montante de R$ 700,00 (setecentos
reais), referente à elaboração e instalação de placa em lona,
com uma estrutura de contorno para sustentação de placa em
metalon galvanizado.

No intuito de se fornecer especificações do serviço
a ser executado foi elaborado Termo de Referência (0878359)
pela unidade demandante.

De posse do citado Termo, entramos em contato
com diversos potenciais fornecedores, obtendo-se orçamentos
das empresa Hangar (0879174) e Day Sinalização (0879471),
conforme tabela abaixo, obtendo-se o valor médio estimado de
R$ 996,67 (novecentos e noventa e seis reais e sessenta e sete
centavos).

Empresa Valor
TK Gráfica R$ 700,00

Hangar R$ 1.030,00
Day Sinalização R$ 1.260,00

Valor médio R$ 996,67

Respeitosamente,
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Lisiana Teixeira Cintra

Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 20/04/2021, às 11:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0881322 e o código CRC 6811624B.

0002521-76.2021.6.02.8000 0881322v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de abril de 2021.
À SAD,
Após a estimativa efetuada pela SEIC no evento

SEI 0881322, demonstrando a compatibilidade de preços da 
proposta constante no evento SEI 0871183.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 20/04/2021, 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
0881497 e o código CRC D14DD9E3.

0002521-76.2021.6.02.8000 0881497v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de abril de 2021.
Em face do Despacho SEIC 0881322, observa-se

que o preço ofertado pela empresa TK Gráfica (doc. 0871183)
apresenta-se como oais vantajoso.

Por outro lado, trata-se de despesa de pequeno
vulto, de caráter único, no sentido de não corresponder a um
objeto de demanda rotineira, pois se refere à reposição de
placa indictiva da condição de propriedade da União do
terreno adquirido para a construção da nova sede.

Nesse contexto, remeto os autos ao Sr. Chefe da
SAPEV para, na qualidade de Suprido, providenciar a
aquisição do item, a ser paga com o adiantamento conferido,
nos termos e condições da Resolução TRE-AL 16.004/2019,
art. 3º, I.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2021, às 12:01, 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
0881819 e o código CRC 86205FDB.

0002521-76.2021.6.02.8000 0881819v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.
À SAD
 
Senhora Secretária Substituta,
 
Em atenção ao que requerido no evento 0881819,

informo que o suprimento de fundos em apreço já está
comprometido com despesa de manutenção de veículo, não
sendo possível, assim, atender à referida demanda.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 03/05/2021, às 09:16, 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
0886334 e o código CRC D9935D0C.

0002521-76.2021.6.02.8000 0886334v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2021.
 
 
Devolvo os presentes autos, a pedido.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 11/05/2021, às 18:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891147 e o código CRC 9211985B.

0002521-76.2021.6.02.8000 0891147v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2021.
À SAD,
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho 0881819, informo que

foi realizada a compra com o valor menor
apresentado 0871183.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 02/06/2021, às 10:22, 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
0899958 e o código CRC AEAA7946.

0002521-76.2021.6.02.8000 0899958v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2021.
Ciente do Despacho SAPEV 0899958, devolvo os

autos à SAPEV, para auxiliar na instrução de prestação de
contas do suprimento de fundos e posterior conclusão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2021, às 23:40, 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
0900433 e o código CRC AA586744.

0002521-76.2021.6.02.8000 0900433v1
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CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/03/2022, às 18:27, 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
1032352 e o código CRC 8BCEC71E.

0002521-76.2021.6.02.8000 1032352v2
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