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1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

O fornecimento ou suprimento de energia elétrica no estado de Alagoas através da
empresa Equatorial Energia é reconhecido como serviço público, prestado pelo regime
concessão, nos termos dos arts. 21 e 175 da Constituição Federal c/c Portaria do
Ministério de Minas e Energia (MME) n° 424, de 03 de agosto de 2016.

Esse tipo de serviço , em regra, é prestado em regime de exclusividade, sendo a tarifa
cobrada definida pelo Poder Público. Dessa forma, inexiste possibilidade de competição
e a contratação desses serviços ocorre sempre com a mesma pessoa jurídica, no
caso, a Equatorial e, basicamente, nos mesmos termos. Ademais, trata- se de um
serviço de duração continuada, imprescindível ao funcionamento do Tribunal Eleitoral
de Alagoas que deles se vale, podendo sua interrupção comprometer a continuidade
das atividades por ele desenvolvidas.

Em razão dessas características, esse tipo de contratação não se submete à restrição
do prazo de vigência determinado, prorrogavel sucessivamente, até o limite de 10
anos, conforme previsto no art. 107 da Lei n° 14.133/2021. Portanto, considerando os
princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, mostra-se irrazoável que
este Tribunal seja obrigado a cada ano prorrogar um contrato de idêntico teor, através
de aditivos, com a mesma pessoa jurídica, incorrendo em custos desnecessários.
Assim, a partir do contrato gerado deste termo, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
adotará o disposto no Art. 109, da Lei 14.133/2021, o qual entende que a
Administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em
que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que
comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários
vinculados à contratação.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Anexo I do Termo de Referência
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
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01/01/20222 
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Não há necessidade de formação de equipe de planejamento. Quanto à
fiscalização, s.m.j., os responsáveis pelo atesto serão os Chefes de Cartório e
das demais unidades administrativas usuárias do serviço. 

Maceió, 30 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 11/10/2021, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952314 e o código CRC 624FBC80.

Responsável pela formalização da demanda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 
Nos termos do contido no §2º, do artigo 24 da Instrução

Normativa nº 05/2017, apresentamos resumidamente, estudos técnicos
preliminares, necessários à continuidade da contratação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica, objeto da Decisão GPRES 0480788 - que
autorizou a contratação de concessionária prestadora de serviços públicos,
através de reconhecida inexigibilidade de licitação.

 
ESTUDOS PRELIMINARES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
 

Resumo do Objeto
Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica
em alta tensão para os imóveis sob responsabilidade da
Justiça Eleitoral de Alagoas.
 

Unidade Demandante Seção de Gestão de Contratos – SEGEC

Justificativa da Contratação

A contratação visa dar continuidade aos serviços de
fornecimento de energia elétrica para os
imóveis mencionados, uma vez que o contrato anterior
encontra-se vigente até o ciclo de faturamento de
Dezembro/2021. Nesse sentido, faz-se necessário iniciar os
trâmites para que seja efetuada uma nova contratação, por
tempo indeterminado, como estabelece o Art. 109 da Lei
14.133/2021, desde que comprovada, a cada exercício
financeiro, a existência de créditos orçamentários
vinculados à contratação. 

Previsão
em orçamento/Plano de contratações Há previsão no Orçamento/Plano de Contratação

Sugestão de modalidade
da contratação: Contratação direta - Inexigibilidade

Prazo da execução do serviço e
vigência do contrato A partir de 01/01/2022 (por tempo indetrminado)

Os serviços de fornecimento de energia deverão ser prestados
nos imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, bem como a qualquer outro imóvel que passe a ser
de responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

São imóveis sob responsabilidade do TRE-AL:

IMÓVEL/ LOCALIDADE CÓDIGO
ÚNICO

NOVA SEDE - MACEIÓ 1355387-9
ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0147479-0
ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0031196-0
FÓRUM ELEITORAL - MACEIÓ 0930633-1
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Local da execução do serviço 

GALPÃO B - MACEIÓ 0921165-9
GALPÃO C - MACEIÓ 0921167-5
GALPÃO D  - SELAMOX - MACEIÓ 0921171-3
5ª ZE - VIÇOSA 0330133-8
6ª ZE - ATALAIA 0982663-7
7ª ZE - CORURIPE 0729385-2
8ª ZE - PILAR 0822198-7
9ª ZE - MURICI 0393574-4
10ª ZE - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1072629-2
11ª ZE - PÃO DE AÇÚCAR 0299883-1
12ª ZE - PASSO DE CAMARAGIBE 0189872-8
13ª ZE - PENEDO 0168819-7
14ª ZE - PORTO CALVO 1 0188797-1
14ª ZE - PORTO CALVO 2 0188061-6
15ª ZE - RIO LARGO 0156175-8
17ª ZE - SÃO LUIS DO QUITUNDE 0190722-0
19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 1 1086005-3
19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 2 0240215-7
20ª ZE ‐ TRAIPU 0241344‐2
21ª ZE - UNIÃO DOS PALMARES 0783964-2
22ª e 55ª ZE - ARAPIRACA 0781610-3
26ª ZE – MARECHAL DEODORO 0212183-2
27ª ZE - MATA GRANDE 0274452-0
28ª ZE - QUEBRANGULO 0317764-5
29ª ZE - BATALHA 0240152-5
31ª ZE - MAJOR IZIDORO 1189956-5
POSTO DE ATENDIMENTO DA 40ª ZONA
ELEITORAL - PIRANHAS 0538318-8

37ª ZE - PORTO REAL DO COLÉGIO 1392603-9
39ª ZE - ÁGUA BRANCA 1358626-2
40ª ZE - DELMIRO GOUVEIA 0184041-0
BIBLIOTECA - MACEIÓ 1365451-9
44ª ZE - GIRAU DO PONCIANO 0455763-8
45ª ZE - IGACI 0352315-2
46ª ZE - CACIMBINHAS 0241023-0
47ª ZE - CAMPO ALEGRE 1215569-1
48ª ZE - BOCA DA MATA 0248618-0
49ª ZE - SÃO SEBASTIÃO 1346756-5
50ª ZE - MARAVILHA 0376593-8
51ª ZE - SÃO JOSÉ DA TAPERA 0599427-6
53ª ZE - JOAQUIM GOMES 0984427-9

Justificativa para o NÃO
parcelamento da solução

NÃO existe justificativa para o parcelamento da solução,
uma vez que  a prestação dos serviços de fornecimento de
energia elétrica é realizada, exclusivamente, em Alagoas,
pela empresa EQUATORIAL. Sendo assim, fica demonstrada
a inviabilidade de competição, em virtude da ausência de
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a inviabilidade de competição, em virtude da ausência de
pluralidade de escolhas para a prestação do serviço em
questão.

Critérios de Sustentabilidade
No caso em questão, tais critérios surgem de políticas
internas do contratante como medidas de redução de
consumo junto às diversas unidades do tribunal.

Declaração de viabilidade da
contratação

Mais que viável, a contratação em tela mostra-se essencial
ao cumprimento da missão institucional do TRE/AL. Assim,
opina-se pela total viabilidade da contratação.

 
Maceió/AL, 11 de outubro de 2021.

 
 

Guilherme Machado Rebelo
Chefe da SEGEC

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 11/10/2021, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952316 e o código CRC 6E58D58A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O objeto do presente instrumento é o fornecimento de energia elétrica para as
unidades consumidoras dos órgãos e entidades integrantes do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme os termos da Resolução n° 414 de 9 de setembro
de 2010, em vigor da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, e suas respectivas
atualizações, bem como outras resoluções posteriores que venham sucedê-las ou
substituí-las, nas quantidades estabelecidas no Anexos I.

2 – JUSTIFICATIVA

O fornecimento ou suprimento de energia elétrica no estado de Alagoas através da
empresa Equatorial Energia é reconhecido como serviço público, prestado pelo regime
concessão, nos termos dos arts. 21 e 175 da Constituição Federal c/c Portaria do
Ministério de Minas e Energia (MME) n° 424, de 03 de agosto de 2016.

Esse tipo de serviço , em regra, é prestado em regime de exclusividade, sendo a tarifa
cobrada definida pelo Poder Público. Dessa forma, inexiste possibilidade de competição
e a contratação desses serviços ocorre sempre com a mesma pessoa jurídica, no
caso, a Equatorial e, basicamente, nos mesmos termos. Ademais, trata- se de um
serviço de duração continuada, imprescindível ao funcionamento do Tribunal Eleitoral
de Alagoas que deles se vale, podendo sua interrupção comprometer a continuidade
das atividades por ele desenvolvidas.

Em razão dessas características, esse tipo de contratação não se submete à restrição
do prazo de vigência determinado, prorrogavel sucessivamente, até o limite de 10
anos, conforme previsto no art. 107 da Lei n° 14.133/2021. Portanto, considerando os
princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, mostra-se irrazoável que
este Tribunal seja obrigado a cada ano prorrogar um contrato de idêntico teor, através
de aditivos, com a mesma pessoa jurídica, incorrendo em custos desnecessários.
Assim, a partir do contrato gerado deste termo, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
adotará o disposto no Art. 109, da Lei 14.133/2021, o qual entende que a
Administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em
que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que
comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários
vinculados à contratação.

 
3 - HISTÓRICO DO CUSTO ANUAL COM ENERGIA ELÉTRICA E PREVISÃO
DE CUSTO 2022

2018 2019 2020 2021 (janeiro a agosto)
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R$ 947.944,49 R$ 1.008.116,34 R$ 724.130,40 R$ 387.201,24

 

PLANILHA ANALÍTICA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
2022

A. GASTO ESTIMADO COM ENERGIA ELÉTRICA
2021

R$
580.801,86

B. PROJEÇÃO DE INFLAÇÃO 2021 8,35%
C. PROJEÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO
ESTIMADO 2022 DEVIDO AO RETORNO DAS
ATIVIDADES PRESENCIAIS

20%

D. PROJEÇÃO DE GASTOS COM ENERGIA EM 2022
(A + B + C)

R$
755.158,58

A margem de 20% foi estimada devido ao retorno gradual das atividades presenciais
e as oscilações tarifárias durante o período. 

 
5 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS
5.1 Este termo ampara o fornecimento de energia elétrica, de forma
continuada, fornecida ao CONSUMIDOR, no ponto de entrega, em corrente
alternada trifásica, frequência de 60 (sessenta) Hz, na tensão de fornecimento
entre fases de 13,8 kV apara atendidos em Média Tensão e 220/380V para os
de baixa tensão, concomitante com o calendário de leitura e faturamento da
CONCESSIONÁRIA;
5.2 A CONCESSIONÁRIA fará o fornecimento da energia elétrica à unidade
consumidora em condições técnicas satisfatórias, assegurando grau de
continuidade e confiabilidade, conforme legislação aplicável, inclusive nos
períodos de variações momentâneas de tensão ocasionadas por defeitos,
manobras, alterações bruscas de carga ou perturbações similares;
5.3 Os prejuízos reclamados pelo CONSUMIDOR, atribuíveis a interrupções,
variações e/ou perturbações do fornecimento de energia, serão indenizados
pela CONCESSIONÁRIA, sendo que qualquer divergência entre as partes
deverá ser submetida à decisão da ANEEL ou outro órgão que venha a
substituí-la para o mesmo fim;
5.4 Ficam exclusos da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA as interrupções,
variações e/ou perturbações dentro dos limites estabelecidos pelo poder
concedente, bem como aquelas atribuíveis ao CONSUMIDOR, a casos fortuitos
ou de força maior, quando comprovados, ambos definidos pelo Código Civil
Brasileiro;
5.5 Nenhuma responsabilidade caberá à CONCESSIONÁRIA por perdas e
danos eventualmente sofridos pelo CONSUMIDOR e/ou terceiros, oriundos da
suspensão ou interrupção total ou parcial do fornecimento de energia elétrica,
de alterações nas características da corrente fornecida, causados por motivos
de caso fortuito ou força maior, entre os quais se incluem,
exemplificativamente, greves, secas, guerras, fenômenos meteorológicos,
quando comprovada a anormalidade, acidentes nas instalações próprias,
impedimentos legais ou ainda por determinação dos Poderes Públicos.
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5.6 A CONCESSIONÁRIA responderá pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem ao CONSUMIDOR, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo e culpa.
5.7 A CONCESSIONÁRIA é responsável pela viabilização do fornecimento,
operação e manutenção do seu sistema elétrico até o PONTO DE ENTREGA,
observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos
aplicáveis.
5.8 Os critérios de segurança, qualidade e continuidade da REDE DE
DISTRIBUIÇÃO, que devem ser obedecidos entre as partes, são aqueles
estabelecidos através de regulamentação da ANEEL ou dos procedimentos,
normas e padrões técnicos da CONCESSIONÁRIA, no que couber;
5.9 O fornecimento de energia elétrica e seus padrões de continuidade serâo
efetuados atendendo aos padrões estabelecldos pela ANEEL;
5.10 Se a unidade consumidora não puder prescindir do fornecimento
ininterrupto de energia, deve possuir fontes alternativas de energia elétrica,
sob a sua exclusiva responsabilidade técnica e financeira, com características
adequadas ao grau de exigência e sofisticação inerente a cada uma das suas
atividades desenvolvidas, para o suprimento de suas cargas por ocasião de
interrupção do fornecimento não programada, por parte da CONCESSIONÁRIA;
5.11 O PONTO DE ENTREGA será a conexão do ramal da unidade consumidora
com a rede de distribuição da CONCESSIONÁRIA quando em Média Tensão e
na Medição quando em Baixa Tensão;
5.12 As localidades contratadas estão estabelecidas no Anexos I.
5.13 A CONCESSIONÁRIA colocará à disposição do CONSUMIDOR os valores de
demandas fixadas nesta cláusula, não garantindo o fornecimento de valores
superiores aos estabelecidos, podendo, neste caso,  suspender o
fornecimento, sem prejuízo da reparação pelos danos causados à
CONCESSIONÁRIA ou a terceiros, a que ficará sujeito o CONSUMIDOR, nos
termos do art. 93 da Resolusao ANEEL n° 414/2010;
5.14 Sem prejuízo da suspensão do fornecimento, a parcela de demanda
máxima registrada no período de faturamento que exceder em cada segmento
horo-sazonal à demanda contratada, será aplicada a tarifa de ultrapassagem,
desde que o valor do excesso em relação à demanda contratada seja superior
a 5% (cinco por cento), de acordo com o art. 93 da Resolução ANEEL n°
414/2010;
5.15 O CONSUMIDOR obriga-se a pagar à CONCESSIONÁRIA o valor
correspondente à demanda contratada ainda que deixe de utiliza-la, total ou
parcialmente, a partir da data da efetivação do fornecimento, ou seja, o
CONSUMIDOR deve pagar o maior valor entre o registrado pela medição e o
contratado de demanda, independentemente do motivo que o levou a não
utilizar a demanda contratada.
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Durante a vigência do contrato, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
deverá:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços dentro das normas do Contrato e da Lei vigente,
pertinente ao setor elétrico;
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b) Fiscalizar o fiel cumprimento do instrumento contratual;
c) Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA nos termos do Contrato;
d) Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a leitura dos
medidores, realização da manutenção nos equipamentos ou ainda para
desligamento ou remoção dos mesmos;
e) Aplicar à CONTRATADA, garantida ampla defesa, as penalidades
regulamentares e contratuais cabíveis.
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá à CONTRATADA enquanto vigorar o contrato:
a) Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo no
fornecimento de energia elétrica, como também por todos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais, comerciais, bem como pelos relativos às entidades de
classes, resultantes da adjudicação deste Contrato e outros que porventura
venham a ser criados pelo Governo Federal, Estadual e/ou Municipal;
b) Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços
prestados, respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles
eventualmente causados nas dependências a que alude o parágrafo único da
cláusula primeira, quer seja por dolo ou imperícia.
c) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração que venha a ser
praticada por seus empregados quando da execução dos serviços, objeto
deste Contrato;
d) Indenizar a CONTRATANTE pelos prejuízos atribuídos a interrupções,
variações e/ou perturbações do fornecimento de energia, nos termos da
legislação em vigor, em especial as Resoluções da Agência Nacional de
Energia Elétrica — ANEEL, ressalvado os decorrentes de força maior,
previstos em Lei, e assegurado a todo o tempo o amplo direito de defesa;
e) Preservar todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
procedimento de dispensa, durante toda a execução do Contrato;
f) Apresentar fatura de serviços relativa a cada período mensal, com a
especificação dos valores e a discriminação dos serviços prestados.
 
8 - ACESSO ÀS INSTALAÇÕES
8.1 O TRE/AL consentirá, em qualquer tempo, que representantes da
CONCESSIONÁRIA, devidamente credenciados, tenham acesso às instalações
elétricas de sua propriedade para proceder a inspeções, coletas de dados ou
informações sobre assuntos pertinentes ao funcionamento dos aparelhos ou
das instalações elétricas diretamente ligadas ao sistema;
8.2 O TRE/AL será responsável pela boa guarda dos equipamentos de
mediçãoo e seus acessórios, não podendo interferir nem deixar que outros
intervenham no seu funcionamento, a não ser os representantes da
CONCESSSIONÁRIA, devidamente credenciados;
 
9 - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
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9.1 Nos casos de necessidade de execução de serviços de manutenção e
reparos programados, a CONCESISONÁRIA poderá suspender o fornecimento
de energia elétrica, dando prévio aviso ao TRE/AL com um mínimo de 72
(setenta e duas) horas, inclusive pela imprensa, na forma da legislação. Nestes
casos, fica a CONCESSIONÁRIA isenta de qualquer responsabilidade pela
descontinuidade do fornecimento.
 
10 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 
10.1 Os serviços serão contratados por inexigibilidade de licitação, nos termos
do art. 74, I, da Lei 14.133/2021, condicionada à análise e confirmação da SEIC.
 
11 - VIGÊNCIA 
11.1 A partir do contrato gerado deste termo, o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas adotará o disposto no Art. 109, da Lei 14.133/2021, o qual entende
que a Administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos
contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de
monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de
créditos orçamentários vinculados à contratação.
 
12 -  ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos
Chefes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum
Eleitoral, e por Chefes de Seções e/ou Coordenadores de unidades vinculadas
à Secretaria de Administração, ficando a Gestão da Contratação atribuída s
servidor(a) lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.
12.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
 
13 -  ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.
 
14 - PAGAMENTO
14.1 A CONCESSIONÁRIA apresentará a fatura ao TJAL para liquidação e
pagamento, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente.
14.2 A apresentação da fatura mensal pela CONCES SIONÁRIA deverá ocorrer
até 15 (quinze) dias de antecedência do seu vencimento, ou no dia útil
seguinte, em caso de feriado bancário.
 
15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
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documentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da
execução contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF,
pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de
Referência e das demais cominações legais.
15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que
couber, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a
gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.
15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo
esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda,
quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.
15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publicação. 
15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
15.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
15.8 A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
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ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência
de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça
a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
15.11 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à contratada.
15.12 O período de atraso será contado em dias corridos.
15.13 No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
15.14 A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.16 Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
16 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS
16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às premissas da responsabilidade ambiental desejáveis.
 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

O fornecimento de energia elétrica, objeto deste termo, obedecerá as disposições da
Legislação em vigor, bem como dos instrumentos normativos que venham a ser
fixados pelo Poder Concedente, no caso a ANEEL — AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA.

17.1 Quaisquer cláusulas deste termo que disponham em contrário a Normas,
Regulamentos e Leis que vierem a ser promulgadas pelo Poder Concedente (Governo
Federal), ficarão canceladas de pleno direito, passando-se a aplicar as referidas
Normas, Regulamentos e Leis;

17.2 Qualquer tolerância por parte da CONCESSIONÁRIA no que tange à aplicação das
cláusulas ora convencionadas, fora dos critérios aqui estabelecidos, será considerada
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mera liberalidade, não se constituindo em novação por procedimento invocável por
qualquer parte.

17.3 Os direitos e obrigações decorrentes do contrato a ser firmado transmitem-se
aos sucessores e cessionários das partes contratantes, ficando estabelecido que
nenhuma cessão ou transferência feita pelo TRE/AL terá validade, se antes não for
formalmente aceita pela CONCESSIONÁRIA.

 

ANEXO I

IMÓVEL/ LOCALIDADE CÓDIGO
ÚNICO

NOVA SEDE - MACEIÓ 1355387-9
ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0147479-0
ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0031196-0
FÓRUM ELEITORAL - MACEIÓ 0930633-1
GALPÃO B - MACEIÓ 0921165-9
GALPÃO C - MACEIÓ 0921167-5
GALPÃO D  - SELAMOX - MACEIÓ 0921171-3
5ª ZE - VIÇOSA 0330133-8
6ª ZE - ATALAIA 0982663-7
7ª ZE - CORURIPE 0729385-2
8ª ZE - PILAR 0822198-7
9ª ZE - MURICI 0393574-4
10ª ZE - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1072629-2
11ª ZE - PÃO DE AÇÚCAR 0299883-1
12ª ZE - PASSO DE CAMARAGIBE 0189872-8
13ª ZE - PENEDO 0168819-7
14ª ZE - PORTO CALVO 1 0188797-1
14ª ZE - PORTO CALVO 2 0188061-6
15ª ZE - RIO LARGO 0156175-8
17ª ZE - SÃO LUIS DO QUITUNDE 0190722-0
19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 1 1086005-3
19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 2 0240215-7
20ª ZE ‐ TRAIPU 0241344‐2
21ª ZE - UNIÃO DOS PALMARES 0783964-2
22ª e 55ª ZE - ARAPIRACA 0781610-3
26ª ZE – MARECHAL DEODORO 0212183-2
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27ª ZE - MATA GRANDE 0274452-0
28ª ZE - QUEBRANGULO 0317764-5
29ª ZE - BATALHA 0240152-5
31ª ZE - MAJOR IZIDORO 1189956-5
POSTO DE ATENDIMENTO DA 40ª ZONA
ELEITORAL - PIRANHAS 0538318-8

37ª ZE - PORTO REAL DO COLÉGIO 1392603-9
39ª ZE - ÁGUA BRANCA 1358626-2
40ª ZE - DELMIRO GOUVEIA 0184041-0
BIBLIOTECA - MACEIÓ 1365451-9
44ª ZE - GIRAU DO PONCIANO 0455763-8
45ª ZE - IGACI 0352315-2
46ª ZE - CACIMBINHAS 0241023-0
47ª ZE - CAMPO ALEGRE 1215569-1
48ª ZE - BOCA DA MATA 0248618-0
49ª ZE - SÃO SEBASTIÃO 1346756-5
50ª ZE - MARAVILHA 0376593-8
51ª ZE - SÃO JOSÉ DA TAPERA 0599427-6
53ª ZE - JOAQUIM GOMES 0984427-9

Maceió, 11 de outubro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 11/10/2021, às 15:52, 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
0952324 e o código CRC 00512D35.

0007020-06.2021.6.02.8000 0952324v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2021.
À SAD
Assunto: Nova contratação. Fornecimento de

energia elétrica.
VIGÊNCIA DA ATUAL CONTRATAÇÃO: 31/12/2021.
 
 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria o Termo de

Referência (0952324) para contratação de fornecimento de energia
elétrica para as unidades consumidoras dos órgãos e entidades
integrantes do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 11/10/2021, às 15:55, 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
0957756 e o código CRC D57E8817.

0007020-06.2021.6.02.8000 0957756v1
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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 outubro de 2021.
À SEGEC
 
Senhor Chefe,
 
Dado o caráter de exclusividade na prestação do

serviço por parte da Equatorial Energia, solicito a Vossa
Senhoria prévia submissão do Termo de Referência à
avaliação inicial por parte da concessionária, no sentido de
validar as condições e termos fixados ou, se for o caso,
propor alterações em face dos padrões de fornecimento por
ela adotados.

Em paralelo, remeto os autos à SEIC, para juntada
da documentação habilitatória exigida para a contratação, e à
COFIN, para efeito de aferir a conformidade orçamentária da
proposição, com base nos valores lançados na POA 2022.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/10/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958172 e o código CRC 94BC1418.

0007020-06.2021.6.02.8000 0958172v1
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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 outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0958172).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/10/2021, às 09:14, 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
0958268 e o código CRC 516DED0F.

0007020-06.2021.6.02.8000 0958268v1
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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 outubro de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para

fornecimento de energia elétrica para as unidades
consumidoras dos órgãos e entidades integrantes deste
Regional, conforme Termo de Referência  - 0952324.

Como anunciado no citado Termo de Referência,  o
fornecimento ou suprimento de energia elétrica no estado de
Alagoas é por meio da empresa Equatorial Alagoas
Distribuidora de Energia S.A., CNPJ 12.272.084/0001-00,
reconhecido como serviço público, prestado pelo regime de
concessão, nos termos dos arts. 21 e 175 da Constituição
Federal c/c Portaria do Ministério de Minas e Energia (MME)
n° 424, de 03 de agosto de 2016, caracterizando, s.m.j,
contratação direta, com base no artigo 25, caput, da Lei nº
8.666/93, tendo sido estimado um custo total de R$
755.158,58 (setecentos e cinquenta e cinco mil cento e
cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Para tanto, juntamos aos autos certidão SICAF,
consulta consolidada TCU, CADIN e consulta extraída
do cadastro CEIS, do Portal da transparência - 0958464.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 13:18, 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
0958452 e o código CRC A8F2B458.

0007020-06.2021.6.02.8000 0958452v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 12.272.084/0001-00 DUNS®: 898630488
Razão Social: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/09/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/02/2022
FGTS 23/10/2021
Trabalhista Validade: 23/10/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/11/2021
Receita Municipal Validade: 04/12/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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

Emitido em: 13/10/2021 12:57 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão - Equatorial (0958464)         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 20

http://www.tst.jus.br/certidao


 
 
 

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: 13/10/2021 12:51:05 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 
CNPJ: 12.272.084/0001-00 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

Certidão - Equatorial (0958464)         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 22



01941387470Usuário:

13/10/2021 12:58:19Data e hora da consulta:

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

EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S Adimplente12272084
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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13/10/2021 12:53 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=12272084000100&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

12.272.084/0001-00

Data da consulta: 13/10/2021 12:51:58 
Data da última atualização: 12/10/2021 05:40:11

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

 

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 13/10/2021, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958472 e o código CRC A512DB68.

0007020-06.2021.6.02.8000 0958472v2
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E-mail - 0958481

Data de Envio: 
  13/10/2021 13:36:35

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    anna.oliveira@equatorialenergia.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - Análise de Termo de Referência. Nova contratação. 

Mensagem: 
  Senhora Representante, 

Na condição de gestor do atual acordo firmado entre este Tribunal e essa empresa, dado o caráter de
exclusividade na prestação do serviço por parte da Equatorial Energia, solicito a Vossa Senhoria que seja
analisado o Termo de Referência no sentido de validar as condições e termos fixados ou, se for o caso,
propor alterações em face dos padrões de fornecimento por ela adotados.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0952324.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, 13 de outubro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0958452, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 13/10/2021, 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
0958488 e o código CRC 263CE46B.

0007020-06.2021.6.02.8000 0958488v1
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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 outubro de 2021.
Acuso ciência do Despacho COMAP 0958488 e

devolvo os autos à SEGEC e à SGO, para as pertinentes
informações solicitadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/10/2021, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958523 e o código CRC 87039402.

0007020-06.2021.6.02.8000 0958523v1
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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 outubro de 2021.
 
À SAD e Ciência da COFIN,
 
1. Há compatibilidade do valor estimado de R$

755.158,58 informado no doc SEIC 0958452, e o que foi
previsto na proposta orçamentária ordinária de 2022, pois
existe a previsão dos valores de R$ 877.968,00 de gasto
com energia e mais R$52.679,00 de contribuição para
iluminação pública, conforme documento 0940543 do proc.
0002403-03.2021.6.02.8000 -  PLOA 2022 (ORDINÁRIO).
Ademais, ainda está previsto mais R$149.336,00 como
adicional de energia elétrica no Orçamento de Pleitos
(doc 0940476, proc 0013147-91.2020.6.02.8000).

2. Devido à aparente e expressiva sobra, sugerimos
avaliação superior e/ou da Unidade gestora.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 13/10/2021, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 13/10/2021, 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
0958814 e o código CRC D50C6FC4.

0007020-06.2021.6.02.8000 0958814v1
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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 outubro de 2021.
Em atenção ao Despacho SGO 0958814, devolvo os

autos à SEGEC, para eventual pronunciamento quanto à
questão orçamentária suscitada.

Solicito ainda à Unidade que junte aos autos o
comprovante de recebimento, por parte da destinatária,
do recibo da mensagem eletrônica de evento 0958481. 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/10/2021, às 22:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959105 e o código CRC B8CFA034.

0007020-06.2021.6.02.8000 0959105v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0959105, informo

que a projeção estimada de gastos com energia elétrica para 2022
considerou o histórico recente de consumo, sem, no entanto, atentar
que o próximo exercício será ano eleitoral. 

Levando em consideração que no ano de 2018 o gasto
total foi de R$ 947.944,49, sendo um período de Eleições Gerais e
sem o advento de uma crise pandêmica que, por
consequência, reduziu o quadro de servidores trabalhando
presencialmente, acredito ser oportuno e prudente elevar a
estimativa de gastos para o ano de 2022 para o patamar de R$
950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), sobrando, do
orçamento previsto no PLOA 2022 e no Orçamento de Pleitos, cerca
de R$ 129.983,00 (cento e vinte e nove mil novecentos e oitenta e
três reais):

Previsão Gasto c/ Energia - PLOA 2022 R$ 877.968,00
Previsão Gasto c/ COSIP - PLOA 2022 R$52.679,00
Previsão Adicional de Energia - Orçam.
Pleitos R$149.336,00

TOTAL R$
1.079.883,00

Projeção Estimada Gasto c/ Energia SEGEC
2022 (-) R$ 950.000,00

Projeção de Sobra de orçamento previso R$ 129.983,00

Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
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Seção, em 14/10/2021, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959166 e o código CRC 792D4450.

0007020-06.2021.6.02.8000 0959166v1
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De: Anna Angelica Ribeiro Oliveira <anna.oliveira@equatorialenergia.com.br>
Para: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>
Data: 14/10/2021 09:30 AM
Assunto: [segec] RES: TRE/AL - Análise de Termo de Referência. Nova contratação.

Bom dia!
Acuso recebimento e encaminharei para análise.
Atenciosamente,

Anna Angélica Ribeiro Oliveira
Gerência de Clientes Especiais
| ALAGOAS |
Tel: (82) 988781695 / (82) 21269218
E-mail: anna.oliveira@equatorialenergia.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 13 de outubro de 2021 13:37
Para: Anna Angelica Ribeiro Oliveira <anna.oliveira@equatorialenergia.com.br>
Assunto: TRE/AL - Análise de Termo de Referência. Nova contratação.

AVISO: Este e-mail foi originado de fora do Grupo Equatorial Energia. Não
clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o
conteúdo é seguro.

Senhora Representante,

Na condição de gestor do atual acordo firmado entre este Tribunal e essa
empresa, dado o caráter de exclusividade na prestação do serviço por parte da
Equatorial Energia, solicito a Vossa Senhoria que seja analisado o Termo de
Referência no sentido de validar as condições e termos fixados ou, se for o
caso, propor alterações em face dos padrões de fornecimento por ela adotados.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu
sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada
a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela
contidas ou tome qualquer ação baseada nessas informações. Caso tenha recebido
esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,
respondendo o e-mail e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its
confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized
person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any
action based on it or any information herein. If you have received this message
by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and
then deleting it. Thank you for your cooperation.

E-mail Comprovante de recebimento do TR (0959594)         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 33
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
Com as novas informações prestadas pela Unidade

Gestora (doc. 0959166), devolvo os autos à análise da SGO.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/10/2021, às 23:07, 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
0959826 e o código CRC D0744194.

0007020-06.2021.6.02.8000 0959826v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À SGO,
Diante do despacho GSAD (0959826) para

continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/10/2021, às 12:27, 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
0964355 e o código CRC 02E9FE10.

0007020-06.2021.6.02.8000 0964355v1

Despacho COFIN 0964355         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 36



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Diante da informação trazida no despacho SEGEC

(0959166), considerando que o Despacho SGO (0958814) fez
referência aos valores estimados e programados para 2022,
haja vista terem passado por esta SGO processos que já
sinalizam potencial déficit no próximo exercício, trazemos à
baila alguns fatores que poderão ser relevantes em uma
eventual reavalição de projeção de sobras orçamentárias.

 
Em 2020, ano de eleições municipais, o adicional

de energia elétrica teve de ser remanejado para suprir outras
demandas, especialmente na fase de reserva de crédito (pré-
empenhos), o que fez com que o orçamento ordinário
suportasse o aumento de consumo do período eleitoral, sem
que houvesse maiores complicações devido ao menor
consumo face à pandemia, já que estivemos em home office.
Há ainda de se considerar que as eleições ocorreram em
período mais curto e que só houve 2º turno na capital.

 
Esta SGO consultou o Tesouro Gerencial a fim de

levantar os valores empenhados, inscritos em RPNP e pagos,
referentes às despesas de energia elétrica, COSIP e adicional
de energia elétrica (Pleitos), descartadas as despesas de
exercícios anteriores (DEA). Abaixo apresentamos a planilha
resultante.

A estimativa apresentada pela SEGEC teve por base
o consumo que vem ocorrendo em 2021, ano ainda afetado
pela pandemia além de não ser eleitoral. Também não
sabemos ainda quando o trabalho presencial será retomado
totalmente ou se haverá regulamentação do home office.
Ademais, ressalvamos que a inflação crescente está acima do
reajuste da POA 2022, o que poderá afetar diversos contratos,
ensejando remanejamentos.

 

Despacho SGO 0964364         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 37



Diante do exposto, e como já tratado informalmente
com a SEGEC, s.m.j., sugerimos que esta informação seja
levada ao conhecimento da unidade para, se for o caso,
reavaliar as estimativas de sobras no orçamento 2022.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 22/10/2021, às 13:17, 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
0964364 e o código CRC 50203B38.

0007020-06.2021.6.02.8000 0964364v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
À SEGEC (c/c p GSAD p ciência),
Sr. Chefe,
Diante das informações constantes no despacho

SGO (0964364), encaminho os autos para ciência e
manifestação dessa Seção quanto às estimativas inicialmente
informadas.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/10/2021, às 16:04, 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
0964526 e o código CRC A3D7FF1A.

0007020-06.2021.6.02.8000 0964526v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Com base nas informações históricas do consumo de

energia elétrica fornecidas pela SGO (doc. 0964364), considero
arriscado tratarmos acerca de sobras de um orçamento que depende
de aprovação tempestiva ou de liberação de duodécimo para sua
efetivação. 

Ao analisar as despesas pagas em 2018, ano de eleições
gerais, é possível visualizar um gasto total de R$ 1.005.126,51 (um
milhão, cinco mil cento e vinte e seis reais e cinquenta e um
centavos), ao somar o orçamento ordinário com o de pleitos. 

No ano seguinte, 2019, um ano não eleitoral, o consumo
foi muito semelhante, alcançando o montante de R$ 1.003.771,72
(um milhão, três mil setecentos e setenta e um reais e setenta e dois
centavos).

Desse modo, considerando ainda que a inflação crescente
está acima do reajuste da PLOA 2022, como bem frisou o Sr. Chefe
da SGO, a reserva de R$ 1.079.883,00 (um milhão, setenta e
nove mil oitocentos e oitenta e três reais) para 2022 deverá
permanecer inalterada, sob risco de subdimensionamento do
orçamento dedicado a um serviço contínuo e essencial às atividades
deste Tribunal. 

Previsão Gasto c/ Energia - PLOA 2022 R$ 877.968,00
Previsão Gasto c/ COSIP - PLOA 2022 R$52.679,00
Previsão Adicional de Energia - Orçam. Pleitos R$149.336,00

TOTAL R$ 1.079.883,00

 

Respeitosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 25/10/2021, às 14:26, 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
0964859 e o código CRC 8EF4BD4E.

0007020-06.2021.6.02.8000 0964859v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À SGO, para ciência do Despacho SEGEC 0964859.
Em paralelo, devolvo os autos à SEGEC, para

consultar a concessionária acerca da análise do TR que lhe
fora apresentado (doc. 0959594).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 01:30, 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
0965874 e o código CRC 0A2263F3.

0007020-06.2021.6.02.8000 0965874v1
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Michele Tavares 
Assistente Comercial PL.
Gerência de Relacionamento com o Cliente
| ALAGOAS |
Tel: (82) 98236 5422
Email: michele.tavares@
equatorialenergia.com.br

Guilherme Rebelo <guilhermerebelo.treal@gmail.com>

[segec] TRE/AL - Análise de Termo de Referência. Nova contratação. 
1 mensagem

Guilherme Machado Rebelo <guilhermerebelo@tre-al.jus.br> 4 de novembro de 2021 17:43
Responder a: guilhermerebelo@tre-al.jus.br
Para: guilhermerebelo.treal@gmail.com

Boa tarde!

Prezado, 

Após análise do termo, concluímos que quanto aos aspectos jurídicos da demanda, não há óbice. 

Solicitamos ajuste em relação as unidades apontadas abaixo:

Retirar do termo:
UC 0188061-6 (14ª ZE - PORTO CALVO 2) - transferência de titularidade para Prefeitura Municipal de Porto Calvo realizada
em 06/2021;
UC 0376593-8 (50ª ZE - MARAVILHA) - Unidade desligada em 10/2019.

Acrescentar ao termo:
UC 1336668-8 - Rua Herculando Carvalho, 11, Sala 10, Centro, Maravilha / Unidade transferida em 10/2019;
UC 248618-0 (CARTORIO 48º ZONA) - Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata.

Desde já me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-----Mensagem original----- 
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> Enviada em: quarta-feira, 13
de outubro de 2021 13:37 
Para: Anna Angelica Ribeiro Oliveira <anna.oliveira@equatorialenergia.com.br> 
Assunto: TRE/AL - Análise de Termo de Referência. Nova contratação. 

AVISO: Este e-mail foi originado de fora do Grupo Equatorial Energia. Não clique em links ou abra anexos, a
menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro. 

Senhora Representante, 

Na condição de gestor do atual acordo firmado entre este Tribunal e essa empresa, dado o caráter de
exclusividade na prestação do serviço por parte da Equatorial Energia, solicito a Vossa Senhoria que seja
analisado o Termo de Referência no sentido de validar as condições e termos fixados ou, se for o caso, propor
alterações em face dos padrões de fornecimento por ela adotados. 

Cordialmente, 
Guilherme Machado Rebelo 
Chefe da Seção de Gestão de Contratos 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas E-mail Resposta Equatorial - Análise do TR (0968993)         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 43
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Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você
não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as
informações nela contidas ou tome qualquer ação baseada nessas informações. Caso tenha recebido esta
mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-
a. Agradecemos sua cooperação. 

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are
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immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation. 
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o des�natário ou a pessoa
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O objeto do presente instrumento é o fornecimento de energia elétrica para as
unidades consumidoras dos órgãos e entidades integrantes do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme os termos da Resolução n° 414 de 9 de setembro
de 2010, em vigor da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, e suas respectivas
atualizações, bem como outras resoluções posteriores que venham sucedê-las ou
substituí-las, nas quantidades estabelecidas no Anexos I.

2 – JUSTIFICATIVA

O fornecimento ou suprimento de energia elétrica no estado de Alagoas através da
empresa Equatorial Energia é reconhecido como serviço público, prestado pelo regime
concessão, nos termos dos arts. 21 e 175 da Constituição Federal c/c Portaria do
Ministério de Minas e Energia (MME) n° 424, de 03 de agosto de 2016.

Esse tipo de serviço , em regra, é prestado em regime de exclusividade, sendo a tarifa
cobrada definida pelo Poder Público. Dessa forma, inexiste possibilidade de competição
e a contratação desses serviços ocorre sempre com a mesma pessoa jurídica, no
caso, a Equatorial e, basicamente, nos mesmos termos. Ademais, trata- se de um
serviço de duração continuada, imprescindível ao funcionamento do Tribunal Eleitoral
de Alagoas que deles se vale, podendo sua interrupção comprometer a continuidade
das atividades por ele desenvolvidas.

Em razão dessas características, esse tipo de contratação não se submete à restrição
do prazo de vigência determinado, prorrogavel sucessivamente, até o limite de 10
anos, conforme previsto no art. 107 da Lei n° 14.133/2021. Portanto, considerando os
princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, mostra-se irrazoável que
este Tribunal seja obrigado a cada ano prorrogar um contrato de idêntico teor, através
de aditivos, com a mesma pessoa jurídica, incorrendo em custos desnecessários.
Assim, a partir do contrato gerado deste termo, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
adotará o disposto no Art. 109, da Lei 14.133/2021, o qual entende que a
Administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em
que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que
comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários
vinculados à contratação.

 
3 - HISTÓRICO DO CUSTO ANUAL COM ENERGIA ELÉTRICA E PREVISÃO
DE CUSTO 2022

2018 2019 2020 2021 (janeiro a agosto)
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R$ 947.944,49 R$ 1.008.116,34 R$ 724.130,40 R$ 387.201,24

 

PLANILHA ANALÍTICA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
2022

A. PROJEÇÃO DE GASTOS COM ENERGIA EM
2022 - PLOA 2022 R$ 877.968,00

B. Previsão Gasto c/ COSIP - PLOA 2022 R$52.679,00
C. Previsão Adicional de Energia - Orçam.
Pleitos R$149.336,00

D. PROJEÇÃO DE TOTAL GASTOS COM
ENERGIA EM 2022 

R$
1.079.883,00

 
5 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS
5.1 Este termo ampara o fornecimento de energia elétrica, de forma
continuada, fornecida ao CONSUMIDOR, no ponto de entrega, em corrente
alternada trifásica, frequência de 60 (sessenta) Hz, na tensão de fornecimento
entre fases de 13,8 kV apara atendidos em Média Tensão e 220/380V para os
de baixa tensão, concomitante com o calendário de leitura e faturamento da
CONCESSIONÁRIA;
5.2 A CONCESSIONÁRIA fará o fornecimento da energia elétrica à unidade
consumidora em condições técnicas satisfatórias, assegurando grau de
continuidade e confiabilidade, conforme legislação aplicável, inclusive nos
períodos de variações momentâneas de tensão ocasionadas por defeitos,
manobras, alterações bruscas de carga ou perturbações similares;
5.3 Os prejuízos reclamados pelo CONSUMIDOR, atribuíveis a interrupções,
variações e/ou perturbações do fornecimento de energia, serão indenizados
pela CONCESSIONÁRIA, sendo que qualquer divergência entre as partes
deverá ser submetida à decisão da ANEEL ou outro órgão que venha a
substituí-la para o mesmo fim;
5.4 Ficam exclusos da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA as interrupções,
variações e/ou perturbações dentro dos limites estabelecidos pelo poder
concedente, bem como aquelas atribuíveis ao CONSUMIDOR, a casos fortuitos
ou de força maior, quando comprovados, ambos definidos pelo Código Civil
Brasileiro;
5.5 Nenhuma responsabilidade caberá à CONCESSIONÁRIA por perdas e
danos eventualmente sofridos pelo CONSUMIDOR e/ou terceiros, oriundos da
suspensão ou interrupção total ou parcial do fornecimento de energia elétrica,
de alterações nas características da corrente fornecida, causados por motivos
de caso fortuito ou força maior, entre os quais se incluem,
exemplificativamente, greves, secas, guerras, fenômenos meteorológicos,
quando comprovada a anormalidade, acidentes nas instalações próprias,
impedimentos legais ou ainda por determinação dos Poderes Públicos.
5.6 A CONCESSIONÁRIA responderá pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem ao CONSUMIDOR, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo e culpa.
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5.7 A CONCESSIONÁRIA é responsável pela viabilização do fornecimento,
operação e manutenção do seu sistema elétrico até o PONTO DE ENTREGA,
observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos
aplicáveis.
5.8 Os critérios de segurança, qualidade e continuidade da REDE DE
DISTRIBUIÇÃO, que devem ser obedecidos entre as partes, são aqueles
estabelecidos através de regulamentação da ANEEL ou dos procedimentos,
normas e padrões técnicos da CONCESSIONÁRIA, no que couber;
5.9 O fornecimento de energia elétrica e seus padrões de continuidade serâo
efetuados atendendo aos padrões estabelecldos pela ANEEL;
5.10 Se a unidade consumidora não puder prescindir do fornecimento
ininterrupto de energia, deve possuir fontes alternativas de energia elétrica,
sob a sua exclusiva responsabilidade técnica e financeira, com características
adequadas ao grau de exigência e sofisticação inerente a cada uma das suas
atividades desenvolvidas, para o suprimento de suas cargas por ocasião de
interrupção do fornecimento não programada, por parte da CONCESSIONÁRIA;
5.11 O PONTO DE ENTREGA será a conexão do ramal da unidade consumidora
com a rede de distribuição da CONCESSIONÁRIA quando em Média Tensão e
na Medição quando em Baixa Tensão;
5.12 As localidades contratadas estão estabelecidas no Anexos I.
5.13 A CONCESSIONÁRIA colocará à disposição do CONSUMIDOR os valores de
demandas fixadas nesta cláusula, não garantindo o fornecimento de valores
superiores aos estabelecidos, podendo, neste caso,  suspender o
fornecimento, sem prejuízo da reparação pelos danos causados à
CONCESSIONÁRIA ou a terceiros, a que ficará sujeito o CONSUMIDOR, nos
termos do art. 93 da Resolusao ANEEL n° 414/2010;
5.14 Sem prejuízo da suspensão do fornecimento, a parcela de demanda
máxima registrada no período de faturamento que exceder em cada segmento
horo-sazonal à demanda contratada, será aplicada a tarifa de ultrapassagem,
desde que o valor do excesso em relação à demanda contratada seja superior
a 5% (cinco por cento), de acordo com o art. 93 da Resolução ANEEL n°
414/2010;
5.15 O CONSUMIDOR obriga-se a pagar à CONCESSIONÁRIA o valor
correspondente à demanda contratada ainda que deixe de utiliza-la, total ou
parcialmente, a partir da data da efetivação do fornecimento, ou seja, o
CONSUMIDOR deve pagar o maior valor entre o registrado pela medição e o
contratado de demanda, independentemente do motivo que o levou a não
utilizar a demanda contratada.
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Durante a vigência do contrato, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
deverá:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços dentro das normas do Contrato e da Lei vigente,
pertinente ao setor elétrico;
b) Fiscalizar o fiel cumprimento do instrumento contratual;
c) Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA nos termos do Contrato;
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d) Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a leitura dos
medidores, realização da manutenção nos equipamentos ou ainda para
desligamento ou remoção dos mesmos;
e) Aplicar à CONTRATADA, garantida ampla defesa, as penalidades
regulamentares e contratuais cabíveis.
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá à CONTRATADA enquanto vigorar o contrato:
a) Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo no
fornecimento de energia elétrica, como também por todos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais, comerciais, bem como pelos relativos às entidades de
classes, resultantes da adjudicação deste Contrato e outros que porventura
venham a ser criados pelo Governo Federal, Estadual e/ou Municipal;
b) Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços
prestados, respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles
eventualmente causados nas dependências a que alude o parágrafo único da
cláusula primeira, quer seja por dolo ou imperícia.
c) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração que venha a ser
praticada por seus empregados quando da execução dos serviços, objeto
deste Contrato;
d) Indenizar a CONTRATANTE pelos prejuízos atribuídos a interrupções,
variações e/ou perturbações do fornecimento de energia, nos termos da
legislação em vigor, em especial as Resoluções da Agência Nacional de
Energia Elétrica — ANEEL, ressalvado os decorrentes de força maior,
previstos em Lei, e assegurado a todo o tempo o amplo direito de defesa;
e) Preservar todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
procedimento de dispensa, durante toda a execução do Contrato;
f) Apresentar fatura de serviços relativa a cada período mensal, com a
especificação dos valores e a discriminação dos serviços prestados.
 
8 - ACESSO ÀS INSTALAÇÕES
8.1 O TRE/AL consentirá, em qualquer tempo, que representantes da
CONCESSIONÁRIA, devidamente credenciados, tenham acesso às instalações
elétricas de sua propriedade para proceder a inspeções, coletas de dados ou
informações sobre assuntos pertinentes ao funcionamento dos aparelhos ou
das instalações elétricas diretamente ligadas ao sistema;
8.2 O TRE/AL será responsável pela boa guarda dos equipamentos de
mediçãoo e seus acessórios, não podendo interferir nem deixar que outros
intervenham no seu funcionamento, a não ser os representantes da
CONCESSSIONÁRIA, devidamente credenciados;
 
9 - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
9.1 Nos casos de necessidade de execução de serviços de manutenção e
reparos programados, a CONCESISONÁRIA poderá suspender o fornecimento
de energia elétrica, dando prévio aviso ao TRE/AL com um mínimo de 72
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(setenta e duas) horas, inclusive pela imprensa, na forma da legislação. Nestes
casos, fica a CONCESSIONÁRIA isenta de qualquer responsabilidade pela
descontinuidade do fornecimento.
 
10 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 
10.1 Os serviços serão contratados por inexigibilidade de licitação, nos termos
do art. 74, I, da Lei 14.133/2021, condicionada à análise e confirmação da SEIC.
 
11 - VIGÊNCIA 
11.1 A partir do contrato gerado deste termo, o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas adotará o disposto no Art. 109, da Lei 14.133/2021, o qual entende
que a Administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos
contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de
monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de
créditos orçamentários vinculados à contratação.
 
12 -  ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos
Chefes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum
Eleitoral, e por Chefes de Seções e/ou Coordenadores de unidades vinculadas
à Secretaria de Administração, ficando a Gestão da Contratação atribuída s
servidor(a) lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.
12.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
 
13 -  ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.
 
14 - PAGAMENTO
14.1 A CONCESSIONÁRIA apresentará a fatura ao TJAL para liquidação e
pagamento, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente.
14.2 A apresentação da fatura mensal pela CONCES SIONÁRIA deverá ocorrer
até 15 (quinze) dias de antecedência do seu vencimento, ou no dia útil
seguinte, em caso de feriado bancário.
 
15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da
execução contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
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impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF,
pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de
Referência e das demais cominações legais.
15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que
couber, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a
gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.
15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo
esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda,
quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.
15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publicação. 
15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
15.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
15.8 A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência
de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça
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a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
15.11 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à contratada.
15.12 O período de atraso será contado em dias corridos.
15.13 No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
15.14 A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.16 Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
16 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS
16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às premissas da responsabilidade ambiental desejáveis.
 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

O fornecimento de energia elétrica, objeto deste termo, obedecerá as disposições da
Legislação em vigor, bem como dos instrumentos normativos que venham a ser
fixados pelo Poder Concedente, no caso a ANEEL — AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA.

17.1 Quaisquer cláusulas deste termo que disponham em contrário a Normas,
Regulamentos e Leis que vierem a ser promulgadas pelo Poder Concedente (Governo
Federal), ficarão canceladas de pleno direito, passando-se a aplicar as referidas
Normas, Regulamentos e Leis;

17.2 Qualquer tolerância por parte da CONCESSIONÁRIA no que tange à aplicação das
cláusulas ora convencionadas, fora dos critérios aqui estabelecidos, será considerada
mera liberalidade, não se constituindo em novação por procedimento invocável por
qualquer parte.

17.3 Os direitos e obrigações decorrentes do contrato a ser firmado transmitem-se
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aos sucessores e cessionários das partes contratantes, ficando estabelecido que
nenhuma cessão ou transferência feita pelo TRE/AL terá validade, se antes não for
formalmente aceita pela CONCESSIONÁRIA.

 

ANEXO I

IMÓVEL/ LOCALIDADE CÓDIGO
ÚNICO

NOVA SEDE - MACEIÓ 1355387-9
ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0147479-0
ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0031196-0
FÓRUM ELEITORAL - MACEIÓ 0930633-1
GALPÃO B - MACEIÓ 0921165-9
GALPÃO C - MACEIÓ 0921167-5
GALPÃO D  - SELAMOX - MACEIÓ 0921171-3
5ª ZE - VIÇOSA 0330133-8
6ª ZE - ATALAIA 0982663-7
7ª ZE - CORURIPE 0729385-2
8ª ZE - PILAR 0822198-7
9ª ZE - MURICI 0393574-4
10ª ZE - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1072629-2
11ª ZE - PÃO DE AÇÚCAR 0299883-1
12ª ZE - PASSO DE CAMARAGIBE 0189872-8
13ª ZE - PENEDO 0168819-7
14ª ZE - PORTO CALVO 1 0188797-1
15ª ZE - RIO LARGO 0156175-8
17ª ZE - SÃO LUIS DO QUITUNDE 0190722-0
19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 1 1086005-3
19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 2 0240215-7
20ª ZE ‐ TRAIPU 0241344‐2
21ª ZE - UNIÃO DOS PALMARES 0783964-2
22ª e 55ª ZE - ARAPIRACA 0781610-3
26ª ZE – MARECHAL DEODORO 0212183-2
27ª ZE - MATA GRANDE 0274452-0
28ª ZE - QUEBRANGULO 0317764-5
29ª ZE - BATALHA 0240152-5
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31ª ZE - MAJOR IZIDORO 1189956-5
POSTO DE ATENDIMENTO DA 40ª ZONA
ELEITORAL - PIRANHAS 0538318-8

37ª ZE - PORTO REAL DO COLÉGIO 1392603-9
39ª ZE - ÁGUA BRANCA 1358626-2
40ª ZE - DELMIRO GOUVEIA 0184041-0
BIBLIOTECA - MACEIÓ 1365451-9
44ª ZE - GIRAU DO PONCIANO 0455763-8
45ª ZE - IGACI 0352315-2
46ª ZE - CACIMBINHAS 0241023-0
47ª ZE - CAMPO ALEGRE 1215569-1
48ª ZE - BOCA DA MATA 0248618-0
49ª ZE - SÃO SEBASTIÃO 1346756-5
50ª ZE - MARAVILHA 1336668-8
51ª ZE - SÃO JOSÉ DA TAPERA 0599427-6
53ª ZE - JOAQUIM GOMES 0984427-9

Maceió, 4 de novembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 04/11/2021, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0968994 e o código CRC 085D8F55.

0007020-06.2021.6.02.8000 0968994v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria o Termo de

Referência (0968994) para contratação de fornecimento de energia
elétrica para as unidades consumidoras dos órgãos e entidades
integrantes do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Informo que, após a análise da empresa Equatorial
Energia (0968993), os devidos ajustes foram efetuados. Segundo a
concessionária, não foram encontrados óbices relativos aos aspectos
jurídicos do termo. 

Desse modo, foram alteradas as unidades apontadas pela
empresa, assim como parte do item 3 (HISTÓRICO DO CUSTO
ANUAL COM ENERGIA ELÉTRICA E PREVISÃO DE CUSTO 2022),
no que diz respeito à estimativa de gastos com energia elétrica para
2022. Nesse caso, seguimos os valores reservados no PLOA 2022,
evitando-se o risco de subdimensionamento do orçamento dedicado a
um serviço contínuo e essencial às atividades deste Tribunal. 

 
Respeitosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 04/11/2021, às 18:09, 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
0969008 e o código CRC 02DDA583.

0007020-06.2021.6.02.8000 0969008v1
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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 novembro de 2021.
Acuso ciência do Termo de Referência

SEGEC 0968994, revisado em fase da análise da
concessionária (doc. 0968993 e 0969008) e remeto o feito à
SGO, para se pronunciar, em caráter conclusivo, acerca da
conformidade orçamentária da proposição com a POA 2022
(ver projção do item 3).

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
termo contratual, considerando as condições assinaladas no
mencionado Termo de Referência (doc. 0968994), minuta a
ser submetida à concessionária, para ratificação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/11/2021, às 16:44, 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
0970551 e o código CRC 2300CE41.

0007020-06.2021.6.02.8000 0970551v1
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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 novembro de 2021.
Ao senhor Coordenador da COFIN, para, em razão

do requerido pelo senhor Secretário de
Administração(0970632), informar que os valores previstos no
termo de referência elaborado pela SEGEC(0968994) estão em
conformidade com aqueles lançados nas propostas
orçamentárias, ordinária e do pleito eleitoral vindouro, para o
exercício de 2022, devendo a citada unidade gestora somente
regularizar o somatório que se encontra com uma diferença
de R$100,00.

 
Cordialmente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 09/11/2021, às 14:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 09/11/2021, às 15:07, 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
0970632 e o código CRC F41525E9.

0007020-06.2021.6.02.8000 0970632v1
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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 novembro de 2021.
Ao GSAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência do

Despacho SGO 0970632.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 10/11/2021, às 13:26,
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
0971700 e o código CRC 744D7E8F.

0007020-06.2021.6.02.8000 0971700v1
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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 novembro de 2021.
Em atenção ao Despacho SGO 0970632, devolvo os

presentes autos à SEGEC, para necessária correção, devendo
remeter o feito diretamente à SLC, para efeito de nosso
Despacho GSAD 0970551.

A propósito, solicito à SEGEC reforçar a solicitação
da SLC à Equatorial Energia, veiculada na mensagem
eletrônica de evento 0972253.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2021, às 17:46, 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
0973394 e o código CRC AC73978D.

0007020-06.2021.6.02.8000 0973394v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

O objeto do presente instrumento é o fornecimento de energia elétrica para as
unidades consumidoras dos órgãos e entidades integrantes do TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, conforme os termos da Resolução n° 414 de 9 de setembro
de 2010, em vigor da Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL, e suas respectivas
atualizações, bem como outras resoluções posteriores que venham sucedê-las ou
substituí-las, nas quantidades estabelecidas no Anexos I.

2 – JUSTIFICATIVA

O fornecimento ou suprimento de energia elétrica no estado de Alagoas através da
empresa Equatorial Energia é reconhecido como serviço público, prestado pelo regime
concessão, nos termos dos arts. 21 e 175 da Constituição Federal c/c Portaria do
Ministério de Minas e Energia (MME) n° 424, de 03 de agosto de 2016.

Esse tipo de serviço , em regra, é prestado em regime de exclusividade, sendo a tarifa
cobrada definida pelo Poder Público. Dessa forma, inexiste possibilidade de competição
e a contratação desses serviços ocorre sempre com a mesma pessoa jurídica, no
caso, a Equatorial e, basicamente, nos mesmos termos. Ademais, trata- se de um
serviço de duração continuada, imprescindível ao funcionamento do Tribunal Eleitoral
de Alagoas que deles se vale, podendo sua interrupção comprometer a continuidade
das atividades por ele desenvolvidas.

Em razão dessas características, esse tipo de contratação não se submete à restrição
do prazo de vigência determinado, prorrogavel sucessivamente, até o limite de 10
anos, conforme previsto no art. 107 da Lei n° 14.133/2021. Portanto, considerando os
princípios da razoabilidade, da eficiência e da economicidade, mostra-se irrazoável que
este Tribunal seja obrigado a cada ano prorrogar um contrato de idêntico teor, através
de aditivos, com a mesma pessoa jurídica, incorrendo em custos desnecessários.
Assim, a partir do contrato gerado deste termo, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
adotará o disposto no Art. 109, da Lei 14.133/2021, o qual entende que a
Administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em
que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, desde que
comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de créditos orçamentários
vinculados à contratação.

 
3 - HISTÓRICO DO CUSTO ANUAL COM ENERGIA ELÉTRICA E PREVISÃO
DE CUSTO 2022

2018 2019 2020 2021 (janeiro a agosto)
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R$ 947.944,49 R$ 1.008.116,34 R$ 724.130,40 R$ 387.201,24

 

PLANILHA ANALÍTICA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
2022

A. PROJEÇÃO DE GASTOS COM ENERGIA EM
2022 - PLOA 2022 R$ 877.968,00

B. Previsão Gasto c/ COSIP - PLOA 2022 R$52.679,00
C. Previsão Adicional de Energia - Orçam.
Pleitos R$149.336,00

D. PROJEÇÃO DE TOTAL GASTOS COM
ENERGIA EM 2022 

R$
1.079.983,00

 
5 - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTOS
5.1 Este termo ampara o fornecimento de energia elétrica, de forma
continuada, fornecida ao CONSUMIDOR, no ponto de entrega, em corrente
alternada trifásica, frequência de 60 (sessenta) Hz, na tensão de fornecimento
entre fases de 13,8 kV apara atendidos em Média Tensão e 220/380V para os
de baixa tensão, concomitante com o calendário de leitura e faturamento da
CONCESSIONÁRIA;
5.2 A CONCESSIONÁRIA fará o fornecimento da energia elétrica à unidade
consumidora em condições técnicas satisfatórias, assegurando grau de
continuidade e confiabilidade, conforme legislação aplicável, inclusive nos
períodos de variações momentâneas de tensão ocasionadas por defeitos,
manobras, alterações bruscas de carga ou perturbações similares;
5.3 Os prejuízos reclamados pelo CONSUMIDOR, atribuíveis a interrupções,
variações e/ou perturbações do fornecimento de energia, serão indenizados
pela CONCESSIONÁRIA, sendo que qualquer divergência entre as partes
deverá ser submetida à decisão da ANEEL ou outro órgão que venha a
substituí-la para o mesmo fim;
5.4 Ficam exclusos da responsabilidade da CONCESSIONÁRIA as interrupções,
variações e/ou perturbações dentro dos limites estabelecidos pelo poder
concedente, bem como aquelas atribuíveis ao CONSUMIDOR, a casos fortuitos
ou de força maior, quando comprovados, ambos definidos pelo Código Civil
Brasileiro;
5.5 Nenhuma responsabilidade caberá à CONCESSIONÁRIA por perdas e
danos eventualmente sofridos pelo CONSUMIDOR e/ou terceiros, oriundos da
suspensão ou interrupção total ou parcial do fornecimento de energia elétrica,
de alterações nas características da corrente fornecida, causados por motivos
de caso fortuito ou força maior, entre os quais se incluem,
exemplificativamente, greves, secas, guerras, fenômenos meteorológicos,
quando comprovada a anormalidade, acidentes nas instalações próprias,
impedimentos legais ou ainda por determinação dos Poderes Públicos.
5.6 A CONCESSIONÁRIA responderá pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem ao CONSUMIDOR, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo e culpa.

Termo de Referência SEGEC 0973400         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 62



5.7 A CONCESSIONÁRIA é responsável pela viabilização do fornecimento,
operação e manutenção do seu sistema elétrico até o PONTO DE ENTREGA,
observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos
aplicáveis.
5.8 Os critérios de segurança, qualidade e continuidade da REDE DE
DISTRIBUIÇÃO, que devem ser obedecidos entre as partes, são aqueles
estabelecidos através de regulamentação da ANEEL ou dos procedimentos,
normas e padrões técnicos da CONCESSIONÁRIA, no que couber;
5.9 O fornecimento de energia elétrica e seus padrões de continuidade serâo
efetuados atendendo aos padrões estabelecldos pela ANEEL;
5.10 Se a unidade consumidora não puder prescindir do fornecimento
ininterrupto de energia, deve possuir fontes alternativas de energia elétrica,
sob a sua exclusiva responsabilidade técnica e financeira, com características
adequadas ao grau de exigência e sofisticação inerente a cada uma das suas
atividades desenvolvidas, para o suprimento de suas cargas por ocasião de
interrupção do fornecimento não programada, por parte da CONCESSIONÁRIA;
5.11 O PONTO DE ENTREGA será a conexão do ramal da unidade consumidora
com a rede de distribuição da CONCESSIONÁRIA quando em Média Tensão e
na Medição quando em Baixa Tensão;
5.12 As localidades contratadas estão estabelecidas no Anexos I.
5.13 A CONCESSIONÁRIA colocará à disposição do CONSUMIDOR os valores de
demandas fixadas nesta cláusula, não garantindo o fornecimento de valores
superiores aos estabelecidos, podendo, neste caso,  suspender o
fornecimento, sem prejuízo da reparação pelos danos causados à
CONCESSIONÁRIA ou a terceiros, a que ficará sujeito o CONSUMIDOR, nos
termos do art. 93 da Resolusao ANEEL n° 414/2010;
5.14 Sem prejuízo da suspensão do fornecimento, a parcela de demanda
máxima registrada no período de faturamento que exceder em cada segmento
horo-sazonal à demanda contratada, será aplicada a tarifa de ultrapassagem,
desde que o valor do excesso em relação à demanda contratada seja superior
a 5% (cinco por cento), de acordo com o art. 93 da Resolução ANEEL n°
414/2010;
5.15 O CONSUMIDOR obriga-se a pagar à CONCESSIONÁRIA o valor
correspondente à demanda contratada ainda que deixe de utiliza-la, total ou
parcialmente, a partir da data da efetivação do fornecimento, ou seja, o
CONSUMIDOR deve pagar o maior valor entre o registrado pela medição e o
contratado de demanda, independentemente do motivo que o levou a não
utilizar a demanda contratada.
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Durante a vigência do contrato, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
deverá:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços dentro das normas do Contrato e da Lei vigente,
pertinente ao setor elétrico;
b) Fiscalizar o fiel cumprimento do instrumento contratual;
c) Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA nos termos do Contrato;
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d) Permitir o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA para a leitura dos
medidores, realização da manutenção nos equipamentos ou ainda para
desligamento ou remoção dos mesmos;
e) Aplicar à CONTRATADA, garantida ampla defesa, as penalidades
regulamentares e contratuais cabíveis.
 
7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Caberá à CONTRATADA enquanto vigorar o contrato:
a) Assumir a responsabilidade por danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo no
fornecimento de energia elétrica, como também por todos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais, comerciais, bem como pelos relativos às entidades de
classes, resultantes da adjudicação deste Contrato e outros que porventura
venham a ser criados pelo Governo Federal, Estadual e/ou Municipal;
b) Responsabilizar-se por seus empregados em decorrência dos serviços
prestados, respondendo inclusive pela imediata indenização de danos por eles
eventualmente causados nas dependências a que alude o parágrafo único da
cláusula primeira, quer seja por dolo ou imperícia.
c) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração que venha a ser
praticada por seus empregados quando da execução dos serviços, objeto
deste Contrato;
d) Indenizar a CONTRATANTE pelos prejuízos atribuídos a interrupções,
variações e/ou perturbações do fornecimento de energia, nos termos da
legislação em vigor, em especial as Resoluções da Agência Nacional de
Energia Elétrica — ANEEL, ressalvado os decorrentes de força maior,
previstos em Lei, e assegurado a todo o tempo o amplo direito de defesa;
e) Preservar todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
procedimento de dispensa, durante toda a execução do Contrato;
f) Apresentar fatura de serviços relativa a cada período mensal, com a
especificação dos valores e a discriminação dos serviços prestados.
 
8 - ACESSO ÀS INSTALAÇÕES
8.1 O TRE/AL consentirá, em qualquer tempo, que representantes da
CONCESSIONÁRIA, devidamente credenciados, tenham acesso às instalações
elétricas de sua propriedade para proceder a inspeções, coletas de dados ou
informações sobre assuntos pertinentes ao funcionamento dos aparelhos ou
das instalações elétricas diretamente ligadas ao sistema;
8.2 O TRE/AL será responsável pela boa guarda dos equipamentos de
mediçãoo e seus acessórios, não podendo interferir nem deixar que outros
intervenham no seu funcionamento, a não ser os representantes da
CONCESSSIONÁRIA, devidamente credenciados;
 
9 - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
9.1 Nos casos de necessidade de execução de serviços de manutenção e
reparos programados, a CONCESISONÁRIA poderá suspender o fornecimento
de energia elétrica, dando prévio aviso ao TRE/AL com um mínimo de 72
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(setenta e duas) horas, inclusive pela imprensa, na forma da legislação. Nestes
casos, fica a CONCESSIONÁRIA isenta de qualquer responsabilidade pela
descontinuidade do fornecimento.
 
10 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 
10.1 Os serviços serão contratados por inexigibilidade de licitação, nos termos
do art. 74, I, da Lei 14.133/2021, condicionada à análise e confirmação da SEIC.
 
11 - VIGÊNCIA 
11.1 A partir do contrato gerado deste termo, o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas adotará o disposto no Art. 109, da Lei 14.133/2021, o qual entende
que a Administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos
contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de
monopólio, desde que comprovada, a cada exercício financeiro, a existência de
créditos orçamentários vinculados à contratação.
 
12 -  ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
12.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos
Chefes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum
Eleitoral, e por Chefes de Seções e/ou Coordenadores de unidades vinculadas
à Secretaria de Administração, ficando a Gestão da Contratação atribuída s
servidor(a) lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.
12.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
 
13 -  ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
13.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.
 
14 - PAGAMENTO
14.1 A CONCESSIONÁRIA apresentará a fatura ao TJAL para liquidação e
pagamento, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente.
14.2 A apresentação da fatura mensal pela CONCES SIONÁRIA deverá ocorrer
até 15 (quinze) dias de antecedência do seu vencimento, ou no dia útil
seguinte, em caso de feriado bancário.
 
15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da
execução contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
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impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF,
pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de
Referência e das demais cominações legais.
15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que
couber, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a
gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.
15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo
esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda,
quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.
15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publicação. 
15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
15.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
15.8 A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência
de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça
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a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
15.11 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à contratada.
15.12 O período de atraso será contado em dias corridos.
15.13 No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
15.14 A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.16 Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
16 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS
16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às premissas da responsabilidade ambiental desejáveis.
 
17 - DISPOSIÇÕES GERAIS

O fornecimento de energia elétrica, objeto deste termo, obedecerá as disposições da
Legislação em vigor, bem como dos instrumentos normativos que venham a ser
fixados pelo Poder Concedente, no caso a ANEEL — AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA.

17.1 Quaisquer cláusulas deste termo que disponham em contrário a Normas,
Regulamentos e Leis que vierem a ser promulgadas pelo Poder Concedente (Governo
Federal), ficarão canceladas de pleno direito, passando-se a aplicar as referidas
Normas, Regulamentos e Leis;

17.2 Qualquer tolerância por parte da CONCESSIONÁRIA no que tange à aplicação das
cláusulas ora convencionadas, fora dos critérios aqui estabelecidos, será considerada
mera liberalidade, não se constituindo em novação por procedimento invocável por
qualquer parte.

17.3 Os direitos e obrigações decorrentes do contrato a ser firmado transmitem-se
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aos sucessores e cessionários das partes contratantes, ficando estabelecido que
nenhuma cessão ou transferência feita pelo TRE/AL terá validade, se antes não for
formalmente aceita pela CONCESSIONÁRIA.

 

ANEXO I

IMÓVEL/ LOCALIDADE CÓDIGO
ÚNICO

NOVA SEDE - MACEIÓ 1355387-9
ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0147479-0
ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0031196-0
FÓRUM ELEITORAL - MACEIÓ 0930633-1
GALPÃO B - MACEIÓ 0921165-9
GALPÃO C - MACEIÓ 0921167-5
GALPÃO D  - SELAMOX - MACEIÓ 0921171-3
5ª ZE - VIÇOSA 0330133-8
6ª ZE - ATALAIA 0982663-7
7ª ZE - CORURIPE 0729385-2
8ª ZE - PILAR 0822198-7
9ª ZE - MURICI 0393574-4
10ª ZE - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1072629-2
11ª ZE - PÃO DE AÇÚCAR 0299883-1
12ª ZE - PASSO DE CAMARAGIBE 0189872-8
13ª ZE - PENEDO 0168819-7
14ª ZE - PORTO CALVO 1 0188797-1
15ª ZE - RIO LARGO 0156175-8
17ª ZE - SÃO LUIS DO QUITUNDE 0190722-0
19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 1 1086005-3
19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 2 0240215-7
20ª ZE ‐ TRAIPU 0241344‐2
21ª ZE - UNIÃO DOS PALMARES 0783964-2
22ª e 55ª ZE - ARAPIRACA 0781610-3
26ª ZE – MARECHAL DEODORO 0212183-2
27ª ZE - MATA GRANDE 0274452-0
28ª ZE - QUEBRANGULO 0317764-5
29ª ZE - BATALHA 0240152-5
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31ª ZE - MAJOR IZIDORO 1189956-5
POSTO DE ATENDIMENTO DA 40ª ZONA
ELEITORAL - PIRANHAS 0538318-8

37ª ZE - PORTO REAL DO COLÉGIO 1392603-9
39ª ZE - ÁGUA BRANCA 1358626-2
40ª ZE - DELMIRO GOUVEIA 0184041-0
BIBLIOTECA - MACEIÓ 1365451-9
44ª ZE - GIRAU DO PONCIANO 0455763-8
45ª ZE - IGACI 0352315-2
46ª ZE - CACIMBINHAS 0241023-0
47ª ZE - CAMPO ALEGRE 1215569-1
48ª ZE - BOCA DA MATA 0248618-0
49ª ZE - SÃO SEBASTIÃO 1346756-5
50ª ZE - MARAVILHA 1336668-8
51ª ZE - SÃO JOSÉ DA TAPERA 0599427-6
53ª ZE - JOAQUIM GOMES 0984427-9

Maceió, 4 de novembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 14/11/2021, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973400 e o código CRC 874AD457.

0007020-06.2021.6.02.8000 0973400v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2021.
Após a devida correção no valor, que se encontrava com

uma diferença de R$ 100,00, encmainho os autos à SLC, para
elaborar a minuta do termo contratual, considerando as condições
assinaladas no mencionado Termo de Referência (0973400).

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 14/11/2021, às 14:03, 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
0973401 e o código CRC DB58C85B.

0007020-06.2021.6.02.8000 0973401v1
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E-mail - 0997563

Data de Envio: 
  07/01/2022 12:53:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    michele.tavares@equatorialenergia.com.br

Assunto: 
  Contrato - TRE/AL

Mensagem: 
  Boa tarde,

Prezada senhora,

Reitero a solicitação de informações acerca da análise do contrato complementado por esta Seção, a ser
firmado entre a Equatorial e o TRE/AL, conforme e-mail enviado no dia 14/12/2021.

Necessito de uma resposta urgente sobre as tratativas para assinatura do referido contrato.

Atenciosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2022.
À SAD. 
Assunto: Fornecimento de energia elétrica. Imóveis

TRE/AL. Exercício 2022.
 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, apresentamos proposta com vistas à

celebração de instrumento contratual para a continuidade da
prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica às
unidades sob responsabilidade deste TRE/AL.

Informamos que a PLOA 2022 possui previsão estimada
de R$ 1.079.983,00 (um milhão, setenta e nove mil novecentos e
oitenta e três reais), sendo R$ 877.968,00 (oitocentos e setenta e
sete mil novecentos e sessenta e oito reais) para serviços de energia
elétrica e R$52.679,00 (cinquenta e dois mil seiscentos e setenta e
nove reais) para custeio de iluminação pública.

Ademais, para o ano de 2022 há uma previsão adicional
de energia - Orçamento Pleitos - no montante de R$ 149.336,00
(cento e quarenta e nove mil trezentos e trinta e seis reais).

Importa destacar, ainda, que o objeto deste procedimento
trata acerca de prestação de serviço em regime de
exclusividade, hipótese de inexigibilidade de licitação, não obstante
a Lei 8.666/93 reserve a figura da contratação direta prevista no
inciso XXII de seu art. 24. 

Assim, solicitamos que, após o reconhecimento da
hipótese de inexigibilidade, os autos sejam encaminhados à SGO para
emissão de empenhos nos valores previstos.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 10/01/2022, às 18:50, 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
0998289 e o código CRC 71FD1F6B.

0007020-06.2021.6.02.8000 0998289v1
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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 janeiro de 2022.
Solicito à SLC informações urgentes sobre

eventuais dificuldades em se obter resposta da empresa
Equatorial Energia quanto às mensagens encaminhadas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/01/2022, às 19:16, 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
0998310 e o código CRC 6851D513.

0007020-06.2021.6.02.8000 0998310v1
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E-mail - 0998313

Data de Envio: 
  10/01/2022 19:16:35

De: 
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>

Para:
    carlos.morais@equatorialenergia.com.br
    anna.oliveira@equatorialenergia.com.br

Assunto: 
  URGENTE - Contratação TRE-AL

Mensagem: 
  Senhor Gerente,

Solicito o especial obséquio de responder às mensagens encaminhadas por nossa Unidade de Licitações e
Contratos, visto que precisamos do retorno do contrato assinado, para empenho da despesa.

Atenciosamente.

José Ricardo Araújo e Silva
Secretário de Administração
TRE-AL

Anexos:
    E_mail_0978296_e_mail_recebido_da_empresa_EQUATORIAL.pdf
    E_mail_0988785_e_mail_enviado_a_Equatorial_I.pdf
    E_mail_0988790_e_mail_enviado_a_Equatorial.pdf
    E_mail_0997563.html

E-mail GSAD 0998313         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 80



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

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
À SAD,
Senhor Secretário,
Diante do Despacho GSAD (0998310), tenho a

infomar que desde o dia 11 de novembro de 2021 foram
enviados alguns e-mails à empresa Equatorial, para tratar da
assinatura do contrato a ser firmado entre a referida empresa
e o TRE/AL.

Entretanto, a última informação obtida (no dia
14/12/2021) foi de que o contrato continuava com o setor
jurídico da empresa para análise das alterações efetuadas por
esta Seção no instrumento contratual.

No dia 07/01/2022, foi enviado mais um e-mail,
desta feita reiterando a solicitação de informação acerca do
contrato, mas até a presente data não houve resposta.

Assim, encaminho os autos para as providências
que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/01/2022, às 10:36, 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
0998371 e o código CRC 9EEF34E3.

0007020-06.2021.6.02.8000 0998371v1
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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 janeiro de 2022.
À SEIC e à COFIN
(cópia à SEGEC)
 
Senhora Chefe, Senhor Coordenador,
 
Tendo em conta a situação exposta pela SLC, no

Despacho 0998371, e para que não haja prejuízo ao Órgão, na
qualidade de unidade usuária do serviço prestado, em regime
de exclusividade, pela empresa Equatorial Energia, remeto os
autos para que aos mesmos sejam juntados os pertinentes
documentos habilitatórios atualizados e a confirmação da
adequação orçamentária da proposição, considerando os
valores projetados e indicados no TR de evento 0973400, que
segue aprovado para efeito de instrução processual.

Após, solicito que o feito evolua à AJ-DG, para para
análise de conformidade da proposição de contratação direta,
na forma consiganada no menciuonado Termo de Referência e
demais elementos instrutórios.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/01/2022, 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
0998533 e o código CRC FBE24947.

0007020-06.2021.6.02.8000 0998533v1
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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 janeiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0998533).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/01/2022, 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
0998557 e o código CRC A9E6F4FD.

0007020-06.2021.6.02.8000 0998557v1
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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 janeiro de 2022.
À GSAD
 
Em atenção ao despacho 0998533 foram atualizadas as

certidões da empresa Equatorial Energia Alagoas, doc. 0998584.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 11/01/2022, às 15:04, 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
0998585 e o código CRC 32686181.

0007020-06.2021.6.02.8000 0998585v1
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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 janeiro de 2022.
À SGO, na forma do Despacho COFIN 0998557, e

posterior remessa à Assessoria Jurídica, nos termos do
Despacho GSAD 0998533.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/01/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998842 e o código CRC E0776792.

0007020-06.2021.6.02.8000 0998842v1
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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 janeiro de 2022.
À AJ-DG (c/c para ciência da COFIN)
 
Senhor(a) Assessor(a),
 
Os presentes autos foram encaminhados para esta

SGO para "confirmação da adequação orçamentária da
proposição considerando os valores projetados e indicados no
TR de evento 0973400" (0998533).

 
Após consulta à PLOA 2022, observamos que os

valores projetados são idênticos aos programados e, portanto,
estão em conformidade com a proposta orçamentária
para 2022 (Ordinário e Pleitos), a qual aguarda sanção
presidencial (PLN 19/2021).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 12/01/2022, às 11:24, 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
0998981 e o código CRC B140774A.

0007020-06.2021.6.02.8000 0998981v1
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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 janeiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Tendo em vista o disposto no item 10, do Termo de

Referência SEGEC constante do evento SEI nº 0973400, onde
se propõe a contratação por inexigibilidade de licitação, nos
termos do art. 74, I, da Lei 14.133/2021, em dissonância com
o que recomendado no Despacho SEIC 0958452, em que se
sugere o caminho da avença pelo viés do artigo 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, propõe-se que seja, previamente, saneado
esse ajuste da diretriz que se pretende que seja seguida.

 
Assim, recomenda-se o prévio envio dos autos à

SEIC, para que, dentro da sua compentência regulamentar,
proceda a análise e definição do caminho a ser percorrido.

 
Após, retorne-se o autos, para conclusão do

pronunciamento técnico-jurídico.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/01/2022, às 13:59, 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
0999713 e o código CRC B793090B.

0007020-06.2021.6.02.8000 0999713v1
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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 janeiro de 2022.
À SEIC, na forma indicada no Despacho AJ-

DG 0999713.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/01/2022, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1000081 e o código CRC B2A99959.

0007020-06.2021.6.02.8000 1000081v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2022.
À GSAD
 
Em atenção ao despacho GSAD 1000081 entendemos que

o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não adotou, ainda, a nova
Lei de Licitações nº 14.133/2021, sendo adotado o normativo nº
8666/93, salvo novo entendimento.

 
Portanto, a sugestão é, s.m.j, contratação direta, com

base no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 14/01/2022, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1000428 e o código CRC AC465BEA.

0007020-06.2021.6.02.8000 1000428v1

Despacho SEIC 1000428         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 93



17/01/2022 18:18 webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=VNR717QJRREQC&View=Message&Print=Yes

webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=VNR717QJRREQC&View=Message&Print=Yes 1/5

Michele Tavares
Assistente Comercial PL.
Gerência de Relacionamento com o Cliente
| ALAGOAS |
Tel: (82) 98236 5422
Email: michele.tavares@equatorialenergia.com.br

Atenciosamente,
 

De: MICHELE SILVA TAVARES <michele.tavares@equatorialenergia.com.br>
Para: Andrea de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>
Data: 17/01/2022 03:56 PM
Assunto: URGENTE: Contrato Equatorial X TRE/AL  {01}

Andrea, boa tarde!

Segue Minuta com os ajustes apontados.

Gen�leza acrescentar numeração para que possamos acrescentar nossa chancela e começarmos as
assinaturas.

 
 

De: Andrea de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>
Enviado: sexta-feira, 14 de janeiro de 2022 10:21
Para: MICHELE SILVA TAVARES <michele.tavares@equatorialenergia.com.br>
Assunto: URGENTE: Contrato Equatorial X TRE/AL {01}
 
AVISO: Este e-mail foi originado de fora do Grupo Equatorial Energia. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça
o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

 
Bom dia!
 
Prezada senhora,
 
Vamos aos esclarecimentos:
 
1º) Como se trata de minuta não há número de contrato, ainda. O contrato terá numeração quando da sua
consolidação, e será juntado ao processo citado (PA nº 0007020-06.2021.6.02.8000);
 
2º) Quanto à Cláusula Terceira, sugiro que a própria empresa faça o ajuste que entender necessário na informação
constante da Cláusula Terceira, uma vez que se trata de detalhe técnico desconhecido por esta subscritora;
 
3º) Procedi à complementação da redação da Cláusula Quarta;
 
4º) O valor disposto no contrato é o constante no Termo de Referência elaborado pela Seção de Gestão de Contratos
deste Tribunal, de acordo com uma projeção de gastos em 2022;
 
5°) A conta da Unidade Gestora está correta, qual seja, 070011;
 
6º) O responsável pela assinatura do contrato será o Desembargador-Presidente deste Regional, Otávio Leão
Praxedes, conforme consta na última página da minuta.
 
Assim, encaminho a minuta complementada em sua cláusula Quarta. Salientando que se faz necessário ajustar a
Cláusula Terceira, como sugerido acima.
 
Atenciosamente,
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Atenciosamente,
 
 
 
Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.
 

From: MICHELE SILVA TAVARES <michele.tavares@equatorialenergia.com.br>
 To: Andréa de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>

 Date: Thu, 13 Jan 2022 17:35:37 +0000
 Subject: [slc] Contrato Equatorial X TRE/AL  {01}

 
Boa tarde!
 
Prezados,
 
Segue análise do jurídico:
 
1 - Qual o número da minuta e se o processo é correspondente ao mesmo

 
2 - Ajustar informação da cláusula terceira, há uma divergência na informação onde refere-se: 

em suas tarifas cujo valor final será determinado em função da quantidade de quilowatt-hora (kWh)
fornecidos. Visto que existem unidades que possuem contrato de demanda (CCER E CUSD).
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Michele Tavares
Assistente Comercial PL.
Gerência de Relacionamento com o Cliente
| ALAGOAS |
Tel: (82) 98236 5422
Email: michele.tavares@equatorialenergia.com.br

 
Atenciosamente,
 

 

 
3 - O valor estimado para o exercício, será o informado na minuta?

 
4 - A conta da Unidade Gestora, está correta?

 
5 - Informar os responsáveis do TRE para assinatura da minuta

Me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos.
 

 
 
 
 

 
 

De: Andrea de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>
 Enviado: terça-feira, 14 de dezembro de 2021 16:34

 Para: MICHELE SILVA TAVARES <michele.tavares@equatorialenergia.com.br>
 Assunto: Re: Contrato Equatorial X TRE/AL

 
 
AVISO: Este e-mail foi originado de fora do Grupo Equatorial Energia. Não clique em links ou abra anexos, a menos que
reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.
 
 
 
Tudo bem! Obrigada, Michele!
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Michele Tavares
Assistente Comercial PL.
Gerência de Relacionamento com o Cliente
| ALAGOAS |
Tel: (82) 98236 5422
Email: michele.tavares@equatorialenergia.com.br

 
Atenciosamente,
 

 

Até breve!
 
 
Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.
 

From: MICHELE SILVA TAVARES <michele.tavares@equatorialenergia.com.br>
 To: Andrea de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 14 Dec 2021 18:46:34 +0000
Subject: Contrato Equatorial X TRE/AL

  
Boa tarde!
 
Prezada,
 
Estou aguardando análise do jurídico.
 
 
 
 
 

 
 

De: Andrea de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>
 Enviado: terça-feira, 14 de dezembro de 2021 15:24

 Para: MICHELE SILVA TAVARES <michele.tavares@equatorialenergia.com.br>
 Assunto: Contrato Equatorial X TRE/AL

 
 
AVISO: Este e-mail foi originado de fora do Grupo Equatorial Energia. Não clique em links ou abra anexos, a menos que
reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.
 
 
 
Preza senhora,
 
Solicito informações acerca da análise do contrato complementado por esta Seção, a ser firmado entre a
Equatorial e o TRE/AL.
 
Atenciosamente,
 
 
Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.
Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o des�natário ou
a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela con�das ou tome qualquer ação baseada
nessas informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail
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e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.
 
This message may contain confiden�al or privileged informa�on and its confiden�ality is protected by law. If you are not the addressed or
authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any ac�on based on it or any informa�on herein. If you
have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then dele�ng it. Thank you for
your coopera�on.
 

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o des�natário ou a
pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela con�das ou tome qualquer ação baseada nessas
informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em
seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

  
This message may contain confiden�al or privileged informa�on and its confiden�ality is protected by law. If you are not the addressed or
authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any ac�on based on it or any informa�on herein. If you
have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then dele�ng it. Thank you for your
coopera�on.
 

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o des�natário ou a
pessoa autorizada a receber esta mensagem, não use, copie ou divulgue as informações nela con�das ou tome qualquer ação baseada nessas
informações. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em
seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

 
This message may contain confiden�al or privileged informa�on and its confiden�ality is protected by law. If you are not the addressed or
authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any ac�on based on it or any informa�on herein. If you have
received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then dele�ng it. Thank you for your
coopera�on.

Anexados:
 

Arquivo: Contrato de Fornecimento
- TRE (1).doc

Tamanho:
320k

Tipo de Conteúdo:
application/msword
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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 janeiro de 2022.
À SAD,
Senhor Secretário,
Recebi, nesta data, e-mail com a minuta do contrato

a ser firmado com a empresa Equatorial após os
esclarecimentos prestados por esta subscritora àquela
empresa.

Assim, para dar início ao procedimento de
assinatura pelas partes, faz-se necessária a autorização de
contratação direta por inexigibilidade da Presidência, cuja
numeração deverá  constar do corpo do contrato.

Envio os autos, portanto, para
a providência apontada acima.

Outrossim, quando da devolução deste processo, o
contrato receberá numeração do TRE/AL, conforme solicitado
no antedito e-mail. 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 17/01/2022, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001147 e o código CRC 6B258F63.

0007020-06.2021.6.02.8000 1001147v1
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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 janeiro de 2022.
À SLC, para juntar a minuta aprovada pela

concessionária e submeter o feito á análise da AJ-DG,
considerando ainda a instrução promovida pela SEIC, no
Despacho 1000428.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2022, às 19:31, 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
1001199 e o código CRC F85DDA02.

0007020-06.2021.6.02.8000 1001199v1
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EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS 

 Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes, Maceió AL - CEP: 57.052-902 

 www.equatorialalagoas.com.br   

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS E EQUATORIAL ALAGOAS 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NA 

FORMA ABAIXO DISCRIMINADA PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Órgão do Poder Judiciário, em nome da 

União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-

090, Maceió/AL, doravante denominado TRE/AL, neste ato representado por seu 

Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador 

da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e a EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com 

sede na Avenida Fernandes Lima, 3349, Gruta de Lourdes, nesta cidade,  inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 12.272.084/0001-00, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato assistida por seus representantes legais infra-assinados, em 

observância ao despacho de autorização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 

XXX/XXXX, consoante processo TRE/AL PA nº 0007020-06.2021.6.02.8000 e a Lei nº 

8.666/93, em seu art. 25, caput,  c/c Lei 13.303/16 e ainda em conformidade com as normas 

estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, RESOLVEM celebrar o 

presente Contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica, mediante 

as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem por objeto o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

para unidades consumidoras abaixo relacionadas: 

 

IMÓVEL/ LOCALIDADE 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOVA SEDE - MACEIÓ 1355387-9 

ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0147479-0 

ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0031196-0 

FÓRUM ELEITORAL - MACEIÓ 0930633-1 
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GALPÃO B - MACEIÓ 0921165-9 

GALPÃO C - MACEIÓ 0921167-5 

GALPÃO D - SELAMOX - MACEIÓ 0921171-3 

5ª ZE - VIÇOSA 0330133-8 

6ª ZE - ATALAIA 0982663-7 

7ª ZE - CORURIPE 0729385-2 

8ª ZE - PILAR 0822198-7 

9ª ZE - MURICI 0393574-4 

10ª ZE - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1072629-2 

11ª ZE - PÃO DE AÇÚCAR 0299883-1 

12ª ZE - PASSO DE CAMARAGIBE 0189872-8 

13ª ZE - PENEDO 0168819-7 

14ª ZE - PORTO CALVO 1 0188797-1 

15ª ZE - RIO LARGO 0156175-8 

17ª ZE - SÃO LUIS DO QUITUNDE 0190722-0 

19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 1 1086005-3 

19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 2  0240215-7 

20ª ZE ‐ TRAIPU 0241344‐2 

21ª ZE - UNIÃO DOS PALMARES 0783964-2 

22ª e 55ª ZE - ARAPIRACA 0781610-3 

26ª ZE – MARECHAL DEODORO 0212183-2 

27ª ZE - MATA GRANDE 0274452-0 

28ª ZE - QUEBRANGULO 0317764-5 

29ª ZE - BATALHA 0240152-5 

31ª ZE - MAJOR IZIDORO 1189956-5 

POSTO DE ATENDIMENTO DA 40ª ZONA ELEITORAL - 
PIRANHAS 

0538318-8 

37ª ZE - PORTO REAL DO COLÉGIO 1392603-9 

39ª ZE - ÁGUA BRANCA 1358626-2 

40ª ZE - DELMIRO GOUVEIA 0184041-0 

BIBLIOTECA - MACEIÓ 1365451-9 

44ª ZE - GIRAU DO PONCIANO 0455763-8 

45ª ZE - IGACI 0352315-2 

46ª ZE - CACIMBINHAS  0241023-0 

47ª ZE - CAMPO ALEGRE 1215569-1 

48ª ZE - BOCA DA MATA 0248618-0 

49ª ZE - SÃO SEBASTIÃO 1346756-5 

50ª ZE - MARAVILHA 1336668-8 

51ª ZE - SÃO JOSÉ DA TAPERA 0599427-6 

53ª ZE - JOAQUIM GOMES 0984427-9 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE 

FORNECIMENTO 

2. O regime de execução e a forma de fornecimento estão especificadas nos 

contratos de adesão pertinentes as unidades consumidoras em baixa tensão e nos contratos 

de demanda no caso dos imóveis com fornecimento em alta tensão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES 

3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços estabelecidos em suas 

tarifas cujo valor final será determinado nos termos previstos nos Contratos de Adesão e 

nos Contratos de Demanda. 

3.1. A CONTRATADA expedirá, para cada uma das unidades da CONTRATANTE, 

fatura mensal onde constará a quantidade de quilowatt-hora (kWh) consumidos no período, 

o respectivo valor e sua data de vencimento. 

3.2. Os reajustes de tarifa dar-se-ão por ato específico da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL.   

3.3. O valor estimado para o exercício de 2022 é de R$ 1.079.983,00 (um milhão e 

setenta e nove mil e novecentos e oitenta e três reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

4. Em caso de atraso no pagamento das faturas das unidades consumidoras 

descritas na Cláusula Primeira – Do Objeto, ocorrerá a incidência de juros e multa, conforme 

previsto nos Contratos de Adesão e nos Contratos de Demanda. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTIMATIVA DE CONSUMO 

5. As despesas correrão por conta dos recursos consignados ao Tribunal Regional 

Eleitoral e Alagoas, para o exercício financeiro de 2022, sendo que a despesa decorrente da 

execução dos serviços correrá à conta da seguinte Unidade Gestora Responsável, 070011. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6. A CONTRATADA obriga-se a: 

I. Assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação da 

contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato telefônico ou de e-mail, 

ou qualquer outro meio hábil; 

II. Prestar todos os serviços previstos neste contrato; 
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III. Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de energia 

elétrica nos padrões de tensão e de índices de continuidade estabelecidos; 

IV. Emitir e enviar a fatura mensal de forma que a CONTRATANTE receba essa 

fatura com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do vencimento; 

V. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o 

acompanhamento do contrato pela CONTRATANTE; 

VI. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 

Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

VII. Orientar a CONTRATANTE sobre o uso eficiente da energia elétrica, de 

modo a reduzir desperdícios e garantir a segurança na sua utilização; 

VIII. Manter serviço de atendimento telefônico gratuito disponível 24 (vinte e quatro) 

horas por dia para a solução de problemas emergenciais; 

IX. Responder, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sobre providências quanto às 

solicitações ou reclamações feitas pela CONTRATANTE; 

X. Informar na fatura sobre a existência de faturas não pagas; 

XI. Informar sobre a ocorrência de interrupções programadas de fornecimento, nos 

termos estabelecidos pelas normas reguladoras. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DEVERES DA CONTRATANTE 

7. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato a CONTRATANTE se obriga 

a: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor (es) 

especialmente designado (s), que anotará (ão) todas as ocorrências que julgar 

(em) relevantes; 

II. Efetuar o pagamento da fatura no prazo estabelecido, observado o disposto no Item 

IV, da cláusula sexta;  

III. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do objeto especificado no contrato; 

IV. Permitir a entrada de empregados e representantes da CONTRATADA para fins 

de inspeção e leitura dos medidores de energia; 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um 

representante da CONTRATANTE, especialmente designado, denominado FISCAL DO 

CONTRATO, que anotará em registro todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do 

contrato deverão ser solicitadas ao Superintendente Regional em tempo hábil, para adoção 

das medidas cabíveis. 

   

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no 

Art. 78 da Lei 8.666/93. 

9.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 

nos incisos I a XI e XVII do Art.78 da Lei 8.666/93; 

II. Amigável por acordo entre as partes desde que haja conveniência para a 

administração; 

III. Judicial, nos termos da Legislação. 

IV. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art 78 da Lei 

8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo direito a pagamentos 

devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

10. Sendo a contratada a única fornecedora de energia elétrica para o Estado de 

Alagoas, a vigência deste contrato será por prazo indeterminado, devendo a contratante 

comprovar, a cada exercício financeiro, a estimativa de consumo e a existência de previsão 

de recursos orçamentários. 

10.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

11. A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, será 

providenciada pela contratante nos termos do parágrafo único, art. 61 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12. As partes, de comum acordo, elegem o foro da Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Maceió, em Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para dirimir dúvidas 
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 www.equatorialalagoas.com.br   

oriundas da execução do presente contrato, renunciando a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas abaixo identificadas. 

 

Maceió – AL, ____ de ________ de 2022. 

 

 

Pela EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.: 

 

 

 

    Humberto Soares Filho                                         Carlos Humberto Guimarães Morais 
       Diretor-Presidente                                                       Gerente de Clientes Especiais 
      CPF 915.885.025-20                                                           CPF 716.931.575-00  
   
 

PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS: 

 

 

 

Otávio Leão Praxedes 
Desembargador-Presidente 

CPF 087.912.284-68 
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DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2022.
À AJ-DG, para análise da minuta aprovada pela

empresa Equatorial.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 18/01/2022, às 09:14, 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
1001252 e o código CRC 0A32A2A0.
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PROCESSO : 0007020-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 26 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de pretensão de contratação de serviço

essencial relacionado ao fornecimento de energia elétrica
durante o exercício de 2022, junto à empresa EQUATORIAL
ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ
12.272.084/0001-00), com vistas à continuidade da prestação
dos serviços nos imóveis sob responsabilidade da Justiça
Eleitoral no Estado de Alagoas.

 
De acordo com levantamento realizado pela

unidade gestora, constante do item "Estimativa de Custos" do
Termo de Referência (0973400), o valor anual estimado para a
contratação foi na ordem de R$1.079.983,00 (um milhão,
setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais),
conforme previsto no PLOA 2022 (0998991).

 
 A justificativa para a pretendida contratação, tal

como consta no termo de referência (0973400)
é a continuidade da prestação dos serviços essenciais de
fornecimento de energia elétrica.

 
Constam dos autos:
a) consulta ao SICAF (0998584);
b) consulta consolidada TCU (0998584)
c) CADIN (0998584).
 
 2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende trazer à baila a discussão

acerca da possibilidade de a contratação se dar sob o pálio do
artigo 24, XXII, da Lei nº 8.666/93:

 
"Art. 24.  É dispensável a licitação:   
 (...)
XXII - na contratação de fornecimento ou

suprimento de energia elétrica e gás natural com
concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as
normas da legislação específica;" 

 
Essa possibilidade foi fundamentamente enfrentada

na análise doutrinária exposta pela Editora Zênite, contratada
pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços de
consultoria em licitações e contratos:     

 
"DOUTRINA - 33/119/JAN/2004
CONTRATAÇÃO DIRETA

DE ENERGIA ELÉTRICA: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
por DALTON SANTOS MORAIS Procurador
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federal, membro da Procuradoria Federal na Fundação IBGE,
órgão de execução da PGF/AGU.

(...)
DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE

LICITAÇÃO? INSTRUÇÃO PROCESSUAL
Ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro:
(...) na dispensa, há possibilidade de competição

que justifique a licitação; de modo que a lei faculta
a dispensa, que fica inserida na competência discricionária.
Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de
competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que
atende às necessidades da Administração; a licitação é,
portanto, inviável.

Conforme explicitado anteriormente, dependendo
do quadro fático com o qual o administrador deparar-se ao
pretender adquirir energia elétrica – existência ou não de
mais de um fornecedor com concessão, permissão ou
autorizado pela ANEEL, bem como quanto ao seu
enquadramento ou não na categoria de consumidor livre –
justificará o mesmo a situação
de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Seguindo os ensinamentos da renomada
administrativista, caso exista mais de um fornecedor e
possa o órgão da administração ser enquadrado, na
hipótese, como consumidor livre, haverá possibilidade
de competição, sendo facultado à Fundação IBGE
dispensar a licitação, com base na presunção legal
estabelecida no art. 24, inc. XXII da Lei nº 8.666/93, com
redação dada pela Lei nº 9.648/98.

Outrossim, caso o administrador depare-se com a
inexistência de mais de uma empresa apta – concessionária,
permissionária ou autorizada pela ANEEL – a
fornecer energia elétrica na localidade em que se situa o
órgão, deverá justificar a situação de inexigibilidade de
licitação, com base no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, por
absoluta inviabilidade de competição.

 (...)
 
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, chega-se às seguintes

conclusões:
a) O administrador público, ao

adquirir energia elétrica, deverá perquirir a situação fática
efetivamente existente na localidade em que se situa o órgão
público – existência ou não de mais de um fornecedor com
concessão, permissão ou autorizado pela ANEEL para
o fornecimento de energia elétrica, bem como quanto ao seu
enquadramento na categoria de consumidor livre ou cativo,
utilizando-se como meio para tanto o diligenciamento junto às
normas específicas em comento neste parecer.

b) Dependendo do quadro fático com o qual o
administrador deparar-se ao pretender
adquirir energia elétrica – existência ou não de mais de um
fornecedor com concessão, permissão ou autorizado pela
ANEEL, bem como quanto ao seu enquadramento na categoria
de consumidor livre ou cativo – justificará o mesmo a situação
de dispensa ou inexigibilidade de licitação, propondo,
consequentemente, a fundamentação legal com base no art.
24, inc. XXII da Lei nº 8.666/93, com redação dada pela Lei nº
9.648/98, ou no art. 25, caput, do mesmo Estatuto.

c) Com base na situação de dispensa ou
de inexigibilidade a ser justificada pelo administrador, deverá
aquele instruir adequadamente o processo administrativo,
observando-se as recomendações do Tribunal de Contas da
União, em especial, quanto à forma de justificar os preços, tal
como determina o art. 26, parágrafo único, inc. III da Lei nº
8.666/93."
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Em breves linhas, sendo sabido e consabido que o
Estado de Alagoas apenas conta como fornecedora de energia
elétrica a empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S. A, que substituiu a antiga COMPANHIA
ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL, a instrução prosseguirá
tendo em vista a  inexigibilidade de licitação.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Comentando sobre as hipóteses de inexigibilidade

de licitação, ensina o
administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO:

"...Outra hipótese, consiste no monopólio, natural ou não.
O monopó1io caracteriza-se quando existe um único
fornecedor um produto ou serviço no mercado. Isso envolve,
inclusive, serviços públicos."  

 
O ajuste pretendido encontra, pois, fundamento

legal no caput do artigo 25 da Lei nº  8.666/93:
 
"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver

inviabilidade de competição, em especial:

                 Sendo a EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A  a única a fornecer os serviços na região,
certamente não  há possibilidade de competição, justificando,
portanto a inexigibilidade do processo licitatório.

Ademais, a Lei nº 8.666/93 deu contornos distintos
aos contratos em que a Administração Pública contratante é
mera usuária de serviço público. Nessa hipótese, as regras
pertinentes são ditadas pelo concessionário, permissionário,
sem sujeição a algumas regras da Lei de Licitações. Nesse
sentido o comando do art. 62, § 312, da lei nº 8.666/93,
 verbis:

"Art. 62. ( ... )
§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61

desta Lei e demais normas gerais, no que couber:
 (...)
II- aos contratos em que a Administração for

parte como usuária de serviço público.".

                    Em suma, nos casos de contratação como ora
entelado, a Administração figura como contratante, usuária
do serviço público prestado, sujeitando-se, portanto, às
condições impostas pelo concessionário  ou permissionário.
Não podendo  utilizar-se de seu poder de
império, ficando sujeita às mesmas condições contratuais
previstas para o usuário comum.

 
No que diz respeito especificadamente

à contratação por inexigibilidade, preceitua o artigo 26 e o
seu parágrafo único da Lei 8666/93 que: 

 
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do

art. 17, no inciso III e seguintes do art. 24, as situações
de inexigibilidade referidas no art.
25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto
no final parágrafo único do art. 8º desta Lei deverão
ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no
prazo de 5 (cinco) dias, como condição para  eficácia dos atos.

Parágrafo único. O processo de dispensa,
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo será
instruído, no que couber, com os seguintes  elementos:

(...)

Parecer 26 (1001421)         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 110



II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III- justificativa do preço"
 

Por sua vez, sendo o caso de fornecedor único do
serviço, não há outra escolha possível, satisfazendo, portanto,
a  regra do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93. 

 
Quanto à compatibilidade do preço, em regra

recomenda-se avaliar a possibilidade de realizar pesquisas de
mercado através de contratos com o mesmo objeto ou com
objetos semelhantes com outros órgãos públicos, na forma da
Orientação Normativa nº 17, de 12 de abril de 2009 da
Advocacia Geral da União e na linha de entendimento firmado
pelo Tribunal de Contas da União (TCU - Acórdão n2
1.945/2006 e 705/2003 - Plenário).  

 
4. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 
Em face do que determina a 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
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo
IX: Contratação direta por inexigibilidade de licitação que
deverá ser verificada pela Assessoria Jurídica da Direção-
Geral ou pela Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, de
acordo com o regulamento.

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente
justificado?

X  0952314

 
2

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

X   

3

A
inexigibilidade
de licitação teve
sua origem na
inviabilidade de
competição (art.
25, caput, da Lei
nº 8.666/93)?

X   

4.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
aquisição de
materiais,
equipamentos,
ou gêneros que
só possam ser
fornecidos por
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4

fornecidos por
produtor,
empresa ou
representante
comercial
exclusivo,
vedada a
preferência de
marca? (art. 25,
I da Lei nº
8.666/93)

 X  

4.2
Nesse caso,
consta a
comprovação de
exclusividade
mediante
atestado
fornecido pelo
órgão de
registro do
comércio do
local em que se
realizaria a
licitação, a obra
ou o serviço,
pelo Sindicato,
Federação ou
Confederação
Patronal, ou
entidades
equivalentes?

 X  

4.3 O
referido
documento foi
apresentado em
original ou por
cópia
autenticada?

 N/A  

4.4 A
administração
averiguou a
veracidade do
atestado de
exclusividade
apresentado nos
termos do art.
25, I, da Lei nº
8.666/93, a
exemplo de
consulta ao
fabricante?

Ref.
Orientação
Normativa AGU
n° 16, de 1° de
abril de 2009

 N/A  

5.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
contratação de
algum dos
serviços
técnicos
enumerados a
seguir (art. 25, II
da Lei nº
8.666/93):

 X  
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5

5.1.1
estudos
técnicos,
planejamentos e
projetos básicos
ou executivos;

   

5.1.2
pareceres,
perícias e
avaliações em
geral;

   

5.1.3
assessorias ou
consultorias
técnicas e
auditorias
financeiras ou
tributárias;

   

5.1.4
fiscalização,
supervisão ou
gerenciamento
de obras ou
serviços;

   

5.1.5
patrocínio ou
defesa de causas
judiciais ou
administrativas;

   

5.1.6
treinamento e
aperfeiçoamento
de pessoal.

   

6

A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
contratação de
profissional de
qualquer setor
artistico,
diretamente ou
através de
empresário
exclusivo, desde
que consagrado
pela crítica
especializada ou
pela opinião
pública? (art. 25,
III da Lei nº
8.666/93)

 X  

7

Foram
indicadas as
razões de
escolha do
adquirente do
bem, do
executante da
obra, do
prestador do
serviço ou do
fornecedor do
bem?

Ref.
parágrafo único,
II, art. 26, Lei

 N/A  
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8.666/93

8

Houve a
devida reserva de crédito
orçamentário ou a
confirmação de que há
recurso disponível pela
unidade competente?

X  
 PLOA

2022
0998981

9

A proposta de
preços demonstra-se
compatível com os
preços praticados no
mercado, considerando,
sobretudo, os subsídios
de fornecimentos ou
prestação de serviços
para outros órgãos
(notas fiscais, faturas,
notas de empenho)
constantes do respectivo
processo administrativo?

X   

10
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

X   

11

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

 N/A  

12

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

“Art. 2º
Constituem práticas de
nepotismo, dentre
outras:

(…)
V – a

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

 N/A  

13
O valor da

contratação exige a
publicação na imprensa
oficial?

X   

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

15

A empresa
apresentou prova de
cadastro no SICAF com
os seus dados relativos à
regularidade fiscal
válidos?

X  0998584

 1 FGTS X  0998584

 2. INSS X  0998584

 3. Receita
Federal X  0998584

 
4. Tributos

Estaduais e Municipais
(quando exigido)

X  0998584

16
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

X  0998584

17 Consta
consulta ao CADIN? X  0998584

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?

 N/A  

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  
0998584
 

 
5. CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, em face da situação de

inexigibilidade verificada e de sua regularidade jurídica, esta
Assessoria Jurídica, nos termos do inciso X, do Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de Contratação),
opina favoravelmente à contratação da empresa EQUATORIAL
ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ
12.272.084/0001-00), com fundamento no art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, para fornecimento de energia elétrica, com o
objetivo de atender aos imóveis sob responsabilidade da
Justiça Eleitoral no Estado de Alagoas, pelo valor estimado
anual de R$1.079.983,00 (um milhão, setenta e nove mil,
novecentos e oitenta e três reais), durante o exercício de
2022. Aprovo, portanto, a minuta de contrato constante do
evento SEI nº 1001249.

 
Assim, sugere-se a evolução dos autos

ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente, para
ratificação da situação de inexigibilidade, consoante dispõe o
art. 26 da Lei nº 8.666/93.

 
À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/01/2022, às 13:50, 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
1001421 e o código CRC E791F724.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 18 de janeiro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista os pronunciamentos da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral (Parecer 26 /2022 - 1001421),
opinando pela possibilidade da contratação diante da
inexigibilidade verificada, bem como recomendando o
reconhecimento da inexigibilidade e a consequente ratificação
da autoridade competente, RECONHEÇO, com fulcro no art.
25, caput, da Lei nº
8.666/1993, a inexigibilidade de licitação nos presentes
autos para a contratação da EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ 12.272.084/0001-
00), pelo valor estimado anual de R$1.079.983,00 (um milhão,
setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais), durante
o exercício de 2022, desde que condicionada à liberação dos
recursos destinados à realização da despesa, com vistas à
contratação do fornecimento de energia elétrica.

Posto isso, faço os presentes autos conclusos a
Vossa Excelência em atendimento ao disposto no art. 26 da
Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/01/2022, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001450 e o código CRC 71779631.
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PROCESSO : 0007020-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ASSUNTO : Autorização Contratação

 

Decisão nº 112 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão
GDG 1001450 trazendo o pronunciamento da Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 26/2022 (1001421), opinando
pela possibilidade da contratação objeto dos presentes autos, diante
da inexigibilidade verificada.

Desse modo, lastreado na manifestação do Senhor
Diretor-Geral, e com fulcro no caput do artigo 25 da Lei nº
 8.666/93, RATIFICO a inexigibilidade de licitação e AUTORIZO a
contratação da empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A, inscrita no CNPJ sob o nº 12.272.084/0001-
00, pelo valor estimado anual de R$1.079.983,00 (um milhão,
setenta e nove mil, novecentos e oitenta e três
reais), conforme previsto no PLOA 2022 (0998991), com vistas à
contratação do fornecimento de energia elétrica durante o exercício
de 2022, para continuidade da prestação dos serviços nos imóveis
sob responsabilidade da Justiça Eleitoral no Estado de Alagoas,
condicionada à liberação dos recursos destinados à realização
da despesa.

À SAD para a adoção das medidas de sua alçada.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/01/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001647 e o código CRC DB51811A.
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
À SLC, para publicar o extrato da Decisão 112

(doc. 1001647).
Em paralelo, à COFIN, para emissão da competente

nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/01/2022, às 19:24, 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
1002356 e o código CRC 14B643CC.
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1002356).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/01/2022, às 19:29, 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
1002357 e o código CRC E4C50BDF.
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 9/2022

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: Vencedora: CNPJ:
08.804.362/0001-47 - FachineliComunicação Ltda.

DANIELLE XIMENES LIMA MOREIRA
Pregoeira

(SIDEC - 20/01/2022) 050001-00001-2021NE000107

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 14/2022

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: Vencedora: CNPJ:
03.462.349/0001-33 - CopiadoraUniversitária Ltda.

RAHCHEL BREMGARTNER ALENCAR
Pregoeira

(SIDEC - 20/01/2022) 050001-00001-2022NE000107

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 77/2021

Comunico o resultado da licitação em epígrafe: VENCEDORA: CNPJ:
10.981.905/0001-43 - Saúde Suplementar Soluções em Gestão de Consultoria e
Treinamento Ltda.

RAHCHEL BREMGARTNER ALENCAR
Pregoeira

(SIDEC - 20/01/2022) 050001-00001-2022NE000107

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 11/2022

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do PE-011/2022, cujo
objeto, prestação de serviços de emissão de certificados digitais, foi adjudicado à empresa
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A pelo valor total de R$ 52.677,60.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 20/01/2022) 080001-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 80001

Nº Processo: 6001658/2021-00. Objeto: Registro de preços para futuro
fornecimento de coquetel volante e coffee break.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
21/01/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs Quadra 08,
Conjunto A, Bloco A, Sala A3.41, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/80001-5-00017-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 21/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/02/2022
às 14h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 20/01/2022) 80001-00001-2022NE000001
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 6000390/2021-00. Jarda Comercial de Alimentos EIRELI. CNPJ
04.119.118/0001-94. Fornecimento de gêneros alimentícios no decorrer do exercício de
2022. Contrato PE-005/2022. Lei nº 10.520/2002 e Decreto n° 10.024/2019. Valor total: R$
169.499,36. Vigência: da data da assinatura até o término do exercício financeiro. As
despesas oriundas deste contrato correrão à conta de recursos orçamentários consignados
ao contratante, conforme notas de empenho a serem expedidas oportunamente.
Assinatura: 20/1/2022. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo , Secretário de
Administração. Pela Contratada: Douglas Bernardi Rodrigues Borges, Procurador.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da empresa INSTITUTO
BRASILIENSE DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 14.286.444/0001-40, para a prestação de serviços
de assistência médica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal
Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº 01/2020.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: José Railton Silva
Rêgo, Diretor-Geral da Secretaria Substituto, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da CLÍNICA DE
HEMODINÂMICA DO LAGO, CNPJ 03.235.448/0001-82, para a prestação de serviços de
assistência médica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal
Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº 01/2020.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: José Railton Silva
Rêgo, Diretor-Geral da Secretaria Substituto, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 6000473/2021-00. Reposit Tecnologia Ltda. CNPJ 11.520.070/0001-97. 1º
termo aditivo ao contrato PE-004/2021 - Prestação de serviços de suporte técnico ao
banco de dados PostgreSQL. Prorrogação por 12 meses, a contar de 17/2/2022 até
16/2/2023, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. As despesas oriundas
deste contrato correrão à conta de recursos orçamentários consignados ao contratante,
conforme notas de empenho a serem expedidas oportunamente. Assinatura: 19/1/2022.
Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada:
Fábio Afonso de Oliveira, Representante Legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DIRETORIA DO FORO DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

ESPÉCIE: Processo no 000037/22-11.0011. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento
de água e saneamento básico para o Edifício-Sede das Auditorias da 11ª CJM, no exercício
de 2022. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666
de 21/06/1993. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em
18/01/2022. FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA. Diretora do Foro. Ratificação em
19/01/2022. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS Ministro Presidente do Superior Tribunal
Militar. Valor Global: R$ 113.520,00. CNPJ CONTRATADA: 00.497.552/0027-96 AUDITORIAS
DA JUSTICA MILITAR.

FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA
Diretora do Foro.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 90027

Nº Processo: 0015342-10.2021.4. Objeto: Fornecimento e instalação de
nobreaks, com garantia e assistência técnica de 60 (sessenta) meses, para atender ao CPD
do Edifício Sede II do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 21/01/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/90027-
5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir de 21/01/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/02/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

JOEL JUNIOR SOUSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 20/01/2022) 90027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO Nº 4/2022

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
19/01/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 19/01/2022, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/02/2022, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica
especializada no fornecimento de banner em lona e prestação de serviço de divulgação por
meio de outdoor e busdoor, conforme condições e especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I deste Edital), que integra este ato convocatório., que integra este ato
convocatório.

DANILO MONTEIRO DE BARROS
Sclc

(SIDEC - 20/01/2022) 070002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0007020-06.2021.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da Empresa
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, inscrita no CNPJ sob o nº
12.272.084/0001-00, para fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2022,
para continuidade da prestação dos serviços nos imóveis sob responsabilidade da Justiça
Eleitoral no Estado de Alagoas; Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93;
Valor da contratação: R$ 1.079.983,00; Autorizado em 19/01/2022, pelo Des. Otávio Leão
Praxedes, Presidente do TRE/AL.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007707-80.2021. Objeto: Contratação de serviços de
editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao
disposto no art. 3º c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições
assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 21/01/2022 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00005-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 21/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/02/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 19/01/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0003035-02.2021. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços terceirizados de 3 (três) postos de trabalho com
dedicação exclusiva de arquivista, técnico em edificações e engenheiro eletricista para
a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
21/01/2022 das 13h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, 1502, Central -
Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00001-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 21/01/2022 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/02/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 20/01/2022) 70029-00001-2021NE000068
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS E EQUATORIAL ALAGOAS 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NA 

FORMA ABAIXO DISCRIMINADA PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Órgão do Poder Judiciário, em nome da 

União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-

090, Maceió/AL, doravante denominado TRE/AL, neste ato representado por seu 

Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador 

da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e a EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com 

sede na Avenida Fernandes Lima, 3349, Gruta de Lourdes, nesta cidade, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 12.272.084/0001-00, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato assistida por seus representantes legais infra-assinados, em 

observância à decisão de autorização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (documento 

SEI nº 1001647), consoante processo TRE/AL PA nº 0007020-06.2021.6.02.8000 (Contrato 

TRE/AL nº 01/2022) e a Lei nº 8.666/93, em seu art. 25, caput, c/c Lei 13.303/16 e ainda em 

conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de 

Fornecimento de Energia Elétrica, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem por objeto o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

para unidades consumidoras abaixo relacionadas: 

 

IMÓVEL/ LOCALIDADE 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOVA SEDE - MACEIÓ 1355387-9 

ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0147479-0 

ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0031196-0 

FÓRUM ELEITORAL - MACEIÓ 0930633-1 
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GALPÃO B - MACEIÓ 0921165-9 

GALPÃO C - MACEIÓ 0921167-5 

GALPÃO D - SELAMOX - MACEIÓ 0921171-3 

5ª ZE - VIÇOSA 0330133-8 

6ª ZE - ATALAIA 0982663-7 

7ª ZE - CORURIPE 0729385-2 

8ª ZE - PILAR 0822198-7 

9ª ZE - MURICI 0393574-4 

10ª ZE - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1072629-2 

11ª ZE - PÃO DE AÇÚCAR 0299883-1 

12ª ZE - PASSO DE CAMARAGIBE 0189872-8 

13ª ZE - PENEDO 0168819-7 

14ª ZE - PORTO CALVO 1 0188797-1 

15ª ZE - RIO LARGO 0156175-8 

17ª ZE - SÃO LUIS DO QUITUNDE 0190722-0 

19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 1 1086005-3 

19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 2  0240215-7 

20ª ZE ‐ TRAIPU 0241344‐2 

21ª ZE - UNIÃO DOS PALMARES 0783964-2 

22ª e 55ª ZE - ARAPIRACA 0781610-3 

26ª ZE – MARECHAL DEODORO 0212183-2 

27ª ZE - MATA GRANDE 0274452-0 

28ª ZE - QUEBRANGULO 0317764-5 

29ª ZE - BATALHA 0240152-5 

31ª ZE - MAJOR IZIDORO 1189956-5 

POSTO DE ATENDIMENTO DA 40ª ZONA ELEITORAL - 
PIRANHAS 

0538318-8 

37ª ZE - PORTO REAL DO COLÉGIO 1392603-9 

39ª ZE - ÁGUA BRANCA 1358626-2 

40ª ZE - DELMIRO GOUVEIA 0184041-0 

BIBLIOTECA - MACEIÓ 1365451-9 

44ª ZE - GIRAU DO PONCIANO 0455763-8 

45ª ZE - IGACI 0352315-2 

46ª ZE - CACIMBINHAS  0241023-0 

47ª ZE - CAMPO ALEGRE 1215569-1 

48ª ZE - BOCA DA MATA 0248618-0 

49ª ZE - SÃO SEBASTIÃO 1346756-5 

50ª ZE - MARAVILHA 1336668-8 

51ª ZE - SÃO JOSÉ DA TAPERA 0599427-6 

53ª ZE - JOAQUIM GOMES 0984427-9 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE 

FORNECIMENTO 

2. O regime de execução e a forma de fornecimento estão especificadas nos 

contratos de adesão pertinentes as unidades consumidoras em baixa tensão e nos contratos 

de demanda no caso dos imóveis com fornecimento em alta tensão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES 

3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços estabelecidos em suas 

tarifas cujo valor final será determinado nos termos previstos nos Contratos de Adesão e 

nos Contratos de Demanda. 

3.1. A CONTRATADA expedirá, para cada uma das unidades da CONTRATANTE, 

fatura mensal onde constará a quantidade de quilowatt-hora (kWh) consumidos no período, 

o respectivo valor e sua data de vencimento. 

3.2. Os reajustes de tarifa dar-se-ão por ato específico da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL.   

3.3. O valor estimado para o exercício de 2022 é de R$ 1.079.983,00 (um milhão e 

setenta e nove mil e novecentos e oitenta e três reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

4. Em caso de atraso no pagamento das faturas das unidades consumidoras 

descritas na Cláusula Primeira – Do Objeto, ocorrerá a incidência de juros e multa, conforme 

previsto nos Contratos de Adesão e nos Contratos de Demanda. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTIMATIVA DE CONSUMO 

5. As despesas correrão por conta dos recursos consignados ao Tribunal Regional 

Eleitoral e Alagoas, para o exercício financeiro de 2022, sendo que a despesa decorrente da 

execução dos serviços correrá à conta da seguinte Unidade Gestora Responsável, 070011. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6. A CONTRATADA obriga-se a: 

I. Assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação da 

contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato telefônico ou de e-mail, 

ou qualquer outro meio hábil; 

II. Prestar todos os serviços previstos neste contrato; 
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III. Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de energia 

elétrica nos padrões de tensão e de índices de continuidade estabelecidos; 

IV. Emitir e enviar a fatura mensal de forma que a CONTRATANTE receba essa 

fatura com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do vencimento; 

V. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o 

acompanhamento do contrato pela CONTRATANTE; 

VI. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 

Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

VII. Orientar a CONTRATANTE sobre o uso eficiente da energia elétrica, de 

modo a reduzir desperdícios e garantir a segurança na sua utilização; 

VIII. Manter serviço de atendimento telefônico gratuito disponível 24 (vinte e quatro) 

horas por dia para a solução de problemas emergenciais; 

IX. Responder, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sobre providências quanto às 

solicitações ou reclamações feitas pela CONTRATANTE; 

X. Informar na fatura sobre a existência de faturas não pagas; 

XI. Informar sobre a ocorrência de interrupções programadas de fornecimento, nos 

termos estabelecidos pelas normas reguladoras. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DEVERES DA CONTRATANTE 

7. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato a CONTRATANTE se obriga 

a: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor (es) 

especialmente designado (s), que anotará (ão) todas as ocorrências que julgar 

(em) relevantes; 

II. Efetuar o pagamento da fatura no prazo estabelecido, observado o disposto no Item 

IV, da cláusula sexta;  

III. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do objeto especificado no contrato; 

IV. Permitir a entrada de empregados e representantes da CONTRATADA para fins 

de inspeção e leitura dos medidores de energia; 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um 

representante da CONTRATANTE, especialmente designado, denominado FISCAL DO 

CONTRATO, que anotará em registro todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do 

contrato deverão ser solicitadas ao Superintendente Regional em tempo hábil, para adoção 

das medidas cabíveis. 

   

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no 

Art. 78 da Lei 8.666/93. 

9.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 

nos incisos I a XI e XVII do Art.78 da Lei 8.666/93; 

II. Amigável por acordo entre as partes desde que haja conveniência para a 

administração; 

III. Judicial, nos termos da Legislação. 

IV. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art 78 da Lei 

8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo direito a pagamentos 

devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

10. Sendo a contratada a única fornecedora de energia elétrica para o Estado de 

Alagoas, a vigência deste contrato será por prazo indeterminado, devendo a contratante 

comprovar, a cada exercício financeiro, a estimativa de consumo e a existência de previsão 

de recursos orçamentários. 

10.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

11. A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, será 

providenciada pela contratante nos termos do parágrafo único, art. 61 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12. As partes, de comum acordo, elegem o foro da Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Maceió, em Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para dirimir dúvidas 
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oriundas da execução do presente contrato, renunciando a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas abaixo identificadas. 

 

Maceió – AL, 21 de janeiro de 2022. 

 

 

Pela EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.: 

 

 

 

    Humberto Soares Filho                                         Carlos Humberto Guimarães Morais 
       Diretor-Presidente                                                       Gerente de Clientes Especiais 
      CPF 915.885.025-20                                                           CPF 716.931.575-00  
   
 

PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS: 

 

 

 

Otávio Leão Praxedes 
Desembargador-Presidente 

CPF 087.912.284-68 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
À COMAP, para fins de check-list do Contrato nº

01/2022.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 21/01/2022, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003336 e o código CRC A3A255D2.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0007020-06.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  1001647 
 1003332

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  0998584

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 25/01/2022, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1004324 e o código CRC E03E09E8.

0007020-06.2021.6.02.8000 1004324v3
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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 janeiro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1004324, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 25/01/2022, às 14:03, 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
1004329 e o código CRC 021F07CF.

0007020-06.2021.6.02.8000 1004329v1
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¥68=̀;AàA?HA:H=;A:¦B769;H=;§̀?̈H7@=E
;
g
g
g

(
g

;

©-P;5:H?9A;H9;5Bb̀_̀9?_̀9;<ª6A?;«A:H?9A@96A?̂8?9¬ABE§̀6Eb?
;Zd2*1®eP;89?̄A¬°97?A¤;±Y;H9;H9£9>b?=;H9;S²S±;±X³SY

;1́31P;µ¶<·¥D¥;̧¶D¹5;º5¹5I¥̧;«>7@\9B9E8A]A?96̂ 9_̀A8=?7AB9:9?a7AE@=>Eb?
;K44»dceP;<=:8?A8=;¥_̀A8=?7AB;¼;ºI¥½5D

g
g

5¹¶̧¾³;¥689;9¬>A7B;°=7;=?7a7:AH=;H9;°=?A;H=;F?̀¿=;¥_̀A8=?7AB;¥:9?a7AE;ÀÁ=;@B7_̀9;9>;B7:Â6;=̀;Ab?A;A:9Ã=6¤;A;>9:=6;_̀9
?9@=:\9̄A;=;?9>989:89;9;6A7bA;_̀9;=;@=:89ÄH=;ª;69à?=E
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x
x
x

E-mail enviado à Presidência (1005587)         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 141



���������������� 	
�������
������������������
��������
�������� ��!�� ����"#�
	�$
���
"%�����&
�

	
�������
������������������
��������
�������� ��!�� ����"#�
	�$
���
"%�����&
� '��

()*+,-./
+
0123.,.+4256)1.7
+
8.*)4+.)4+249:.129-*25;)4<
+
=>?+@)*)+42+;1.;.+,2+*-5A;.+5B)+6C+5D*21)+,2+9)5;1.;)7+.-5,.E+F+9)5;1.;)+;21C+5A*21.GB)+HA.5,)+,.+4A.
9)54):-,.GB)7+2+421C+IA5;.,)+.)+J1)9244)+9-;.,)+K0L+5>+MMMNMOMPMQEOMO=EQEMOERMMM?S
+
O>?+TA.5;)+U+@:CA4A:.+V2192-1.7+4AW-1)+HA2+.+J1XJ1-.+2*J124.+Y.G.+)+.IA4;2+HA2+25;25,21+529244C1-)+5.
-5Y)1*.GB)+9)54;.5;2+,.+@:CA4A:.+V2192-1.7+A*.+Z23+HA2+42+;1.;.+,2+,2;.:62+;[95-9)+,249)5629-,)+J)1+24;.
4A\491-;)1.S
+
]>?+01)92,-+U+9)*J:2*25;.GB)+,.+12,.GB)+,.+@:CA4A:.+TA.1;.S
+
>̂?+F+Z.:)1+,-4J)4;)+5)+9)5;1.;)+[+)+9)54;.5;2+5)+V21*)+,2+_2Y21̀59-.+2:.\)1.,)+J2:.+a2GB)+,2+b24;B)+,2
@)5;1.;)4+,24;2+V1-\A5.:7+,2+.9)1,)+9)*+A*.+J1)I2GB)+,2+W.4;)4+2*+OMOOS
+
cd?+L+9)5;.+,.+e5-,.,2+b24;)1.+24;C+9)112;.7+HA.:+42I.7+MNMM==S
+
Q>?+F+124J)54CZ2:+J2:.+.44-5.;A1.+,)+9)5;1.;)+421C+)+f242*\.1W.,)1P0124-,25;2+,24;2+_2W-)5.:7+F;CZ-)+g2B)
01.h2,247+9)5Y)1*2+9)54;.+5.+D:;-*.+JCW-5.+,.+*-5A;.E
+
L44-*7+259.*-56)+.+*-5A;.+9)*J:2*25;.,.+2*+4A.+9:CA4A:.+TA.1;.E+a.:-25;.5,)+HA2+42+Y.3+529244C1-)+.IA4;.1+.
@:CA4A:.+V2192-1.7+9)*)+4AW21-,)+.9-*.E
+
L;259-)4.*25;27
+
+
+
+
+
L;259-)4.*25;27
+
+
+
L5,1[.+@[4.1
a2GB)+,2+g-9-;.Gi24+2+@)5;1.;)4+P+V_jkLg
l)52<+KRO?+O=OOPNNQcE
+

l1)*<+mn@ojgj+ang8L+VL8L_ja+p*-962:2E;.Z.124q2HA.;)1-.:2521W-.E9)*E\1r
+V)<+L5,1[.+,2+L:\AHA21HA2+@[4.1+p.5,12.924.1q;12P.:EIA4E\1r

+f.;2<+V6A7+=]+s.5+OMOO+=N<]c<]N+tMMMM
+aA\I29;<+u4:9v+@)5;1.;)+jHA.;)1-.:+w+V_jkLg++xM=y

++

z{|}~|����
�
����|�{��
�
�����}|������}�{}�������{�
�
������������������ ���¡��¢����£����¤��¥�££��¦�¥����£¤�� ��¢�������£��

�
§���̈©�£¢���¡�ª����«¬�� ��¥��£����¢��¥�¡��®�̄����� ¡°��±²�¥¡�����¡�ª����«¬���� ����ª����£�³�

�́}��|�}~|��µ|�}���{}¶|�{�}µ��|�}����}��~��́��|�{}�́}µ��·̧{}�|}¹�|�~��|��}��}¹���{º|~~»¼{�|

½¾¿¼À}µ{������{�Á�Â��~{}¹��}�Ã��~�́}����|���}¹��}Ä{����́}�{�~�|~{}��}��́|��|}½ÅÅÆÇ}Æ}ÅÈ�ÉÀÁ

Ê

Ë���Ì�°������£¢¡�� ��¤�������Í��¥Î¥¡�®�£�����¡�ª���� ������¡��¢�Ï

Ê

Ð���̈�¥��¢�� ��Ñ�¡ � ��Ò�£¢���®��£¢�¥����¢�Ï

E-mail enviado à Presidência (1005587)         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 142



���������������� 	
�������
������������������
��������
�������� ��!�� ����"#�
	�$
���
"%�����&
�

	
�������
������������������
��������
�������� ��!�� ����"#�
	�$
���
"%�����&
� ���

'
()*+,-./01*+)*2
3

'

4-,5*6*78090:*/
;<<=<>?@>?3ABC?DE=FG3HIJ
K?DL@E=F3M?3N?GFE=B@FC?@>B3EBC3B3AG=?@>?
O7(P(QR(S7O
8*6T7UVWX3YVWZ[3\]WW
1̂0-6T7C=E_?G?J>F̀FD?<a?bcF>BD=FG?@?Dd=FJEBCJeD

'
()*+,-./01*+)*2
3

3

f

ghihjklmnopnhmqhnrqsmkqturvqhwmhxyzhspnphpqqvkp{|nphwphovk|{p
}~'������'�'����������'����'�������~�'~�����~���~�����

f

�
�
�

'
�

3

�*T3;@MD?F3M?3;Gecbc?Dbc?3A�<FD3�F@MD?FE?<FDa>D?�FGJ�c<JeD�
3+̂9-0�.T3>?D�F��?=DF�3�]3M?3M?�?CeDB3M?3W�W�3�[�Z]

3�0:0T3 ¡A¢£I£3¤¡I¥;3¦;¥;N£¤3�C=E_?G?J>F̀FD?<a?bcF>BD=FG?@?Dd=FJEBCJeD�
3(//§+).T3N?�3AB@>DF>B3£bcF>BD=FG3̈3¦N£©;I

�
�

;¥¡¤ª�3£<>?3?�CF=G3�B=3BD=d=@FMB3M?3�BDF3MB3KDc«B3£bcF>BD=FG3£@?Dd=FJ3¬B3EG=bc?3?C3G=@®<3Bc3FeDF3F@?̄B<�3F3C?@B<3bc?
D?EB@_?�F3B3D?C?>?@>?3?3<F=eF3bc?3B3EB@>?°MB3�3<?dcDBJ

�
�
�
±²³́�µ¶·̧�¹µº»¼½³½¾�¿»ÀÁ¶Â¶̧
�
ÃÄÅ�µº¶Æ¶̧
�
�
ÃÇ³ºÅ½�ÈÅÉ½º
Ê¶ËÌ́�³¶�Í»À»Ä½ËÎ¶É�¶�È́ÇÄº½Ä́É�Ï�±ÐÑÒÃÍ
Ó́Ç¶Ô�ÕÖ×Ø�×Ù××ÏÚÚÛÜÝ
�

Óº́·Ô�¿ÞÈßÑÍÑ�ÊÞÍàÃ�±ÃàÃÐÑÊ�á·»ÀÁ¶Â¶ÝÄ½Æ½º¶Éâ¶ã²½Ä́º»½Â¶Ç¶º¼»½ÝÀ́·Ýµºä
�±́Ô�ÃÇ³º¶½�³¶�ÃÂµ²ã²¶ºã²¶�ÈÅÉ½º�á½Ç³º¶½À¶É½ºâÄº¶Ï½ÂÝå²ÉÝµºä

�æ½Ä¶Ô�±²¶¾�Ùç�æ¶À�×è×Ù�ÙÖÔçÛÔéç�êèèèè
Ê²µå¶ÀÄÔ�È́ÇÄº½Ä́�Ñã²½Ä́º»½Â�ë�±ÐÑÒÃÍ

��

ìBF3>FDM?í
3
HD?�FMF�
3
£<>Bc3FdcFDMF@MB3F@îG=<?3MB3�cDïM=EBJ
3
�
�
�

'

E-mail enviado à Presidência (1005587)         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 143



���������������� 	
�������
������������������
��������
�������� ��!�� ����"#�
	�$
���
"%�����&
�

	
�������
������������������
��������
�������� ��!�� ����"#�
	�$
���
"%�����&
� '��

( )*+,-.-/01213-4
5667689:89;<=>9?@7AB;CDE
F9?G:@7A;H9;I9BA@7=:A>9:8=;@=>;=;<B79:89
J/KLKMNKO/J
0-.P/QRST;URSVW;XYSS
Z[1*.P/>7@\9B9E8A]A?96̂ 9_̀A8=?7AB9:9?a7AE@=>Eb?

;
c

;

d-P;5:H?9A;H9;5Bb̀_̀9?_̀9;<e6A?;fA:H?9A@96A?̂8?9gABEh̀6Eb?i
;Zj2*1klP;89?mAgn97?Ao;pY;H9;H9q9>b?=;H9;SrSp;pXsSY

;t131P;uv<wxDx;yvDz5;{5z5Ixy;f>7@\9B9E8A]A?96̂ 9_̀A8=?7AB9:9?a7AE@=>Eb?i
;K44|j}lP;<=:8?A8=;x_̀A8=?7AB;~;{Ix�5D

c
c

5zvy�s;x689;9g>A7B;n=7;=?7a7:AH=;H9;n=?A;H=;F?̀�=;x_̀A8=?7AB;x:9?a7AE;��=;@B7_̀9;9>;B7:�6;=̀;Ab?A;A:9�=6o;A;>9:=6;_̀9
?9@=:\9mA;=;?9>989:89;9;6A7bA;_̀9;=;@=:89�H=;e;69à?=E
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bA69AHA;:966A6;7:n=?>Am·96E;<A6=;89:\A;?9@9b7H=;968A;>9:6Aa9>;�=?;9:aA:=o;�=?;nA]=?o;A]769;7>9H7A8A>9:89;A=;?9>989:89o
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9;9>;69à7HA;A�Aà9gAE;5a?AH9@9>=6;6̀A;@==�9?Am�=E

;;
{\76;>966Aa9;>A̧;@=:8A7:;@=:́H9:µAB;=?;�?7]7B9a9H;7:n=?>Aµ=:;A:H;786;@=:́H9:µAB78̧;76;�?=89@89H;b̧;BA¹E;vn;̧=̀;A?9;:=8;8\9;AHH?9669H;=?
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EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS 
 Av. Fernandes Lima, 3349 - Gruta de Lourdes, Maceió AL - CEP: 57.052-902 

www.equatorialenergia.com.br 

 

Olá, caro cliente 

 

Pensando em seu conforto, comodidade e respeito ao meio ambiente nossos contratos serão 

gerenciados eletronicamente, possibilitando o trâmite via e-mail e assinatura digital, sem 

necessidade de impressão e envio pelo correio, economizando assim seu tempo e dinheiro. 

 

O processo é simples e rápido, você receberá um e-mail dos nossos consultores de atendimento, 

com o link para acesso ao contrato e após acessá-lo será direcionado ao documento para que 

sejam inseridas as rubricas e assinaturas, ao final do processo você receberá uma cópia do 

documento para seu controle. 

 

 
1º Passo 
 
 

 

 
 

 

 

2º Passo 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º Passo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No e-mail encaminhado pelo seu 

consultor de atendimento, clicar em 

“revisar documento” 

 

Aceitar os termos e condições do 

sistema e continuar 

Iniciar o processo de 

rubrica/assinatura, clicando no 

campo “exigido rubricar aqui” 
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4º Passo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
5º Passo  
 
 
 
 
 
 

  
 
6º Passo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7º Passo 
 

 

Selecionar uma assinatura do 

sistema ou editar uma nova, depois 

selecionar “adotar e rubricar” 

Clicar em avançar e em “exigido 

rubricar ou assinar aqui”, após a 

assinatura clicar em concluir 

Após finalizar o processo de 

assinatura, o sistema exibirá a tela 

ao lado. Não será necessário 

realizar o login, clicar em Não, 

Obrigado. 

Quando o sistema exibir a 

tela ao lado, o processo de 

rubrica/assinatura está 

concluído. 
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 

ALAGOAS E EQUATORIAL ALAGOAS 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. NA 

FORMA ABAIXO DISCRIMINADA PARA 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Órgão do Poder Judiciário, em nome da 

União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-

090, Maceió/AL, doravante denominado TRE/AL, neste ato representado por seu 

Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador 

da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado simplesmente 

CONTRATANTE, e a EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com 

sede na Avenida Fernandes Lima, 3349, Gruta de Lourdes, nesta cidade, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 12.272.084/0001-00, doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato assistida por seus representantes legais infra-assinados, em 

observância à decisão de autorização de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (documento 

SEI nº 1001647), consoante processo TRE/AL PA nº 0007020-06.2021.6.02.8000 (Contrato 

TRE/AL nº 01/2022) e a Lei nº 8.666/93, em seu art. 25, caput, c/c Lei 13.303/16 e ainda em 

conformidade com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços de 

Fornecimento de Energia Elétrica, mediante as seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem por objeto o FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

para unidades consumidoras abaixo relacionadas: 

 

IMÓVEL/ LOCALIDADE 
CÓDIGO 
ÚNICO 

NOVA SEDE - MACEIÓ 1355387-9 

ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0147479-0 

ANTIGA SEDE - MACEIÓ 0031196-0 

FÓRUM ELEITORAL - MACEIÓ 0930633-1 
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GALPÃO B - MACEIÓ 0921165-9 

GALPÃO C - MACEIÓ 0921167-5 

GALPÃO D - SELAMOX - MACEIÓ 0921171-3 

5ª ZE - VIÇOSA 0330133-8 

6ª ZE - ATALAIA 0982663-7 

7ª ZE - CORURIPE 0729385-2 

8ª ZE - PILAR 0822198-7 

9ª ZE - MURICI 0393574-4 

10ª ZE - PALMEIRA DOS ÍNDIOS 1072629-2 

11ª ZE - PÃO DE AÇÚCAR 0299883-1 

12ª ZE - PASSO DE CAMARAGIBE 0189872-8 

13ª ZE - PENEDO 0168819-7 

14ª ZE - PORTO CALVO 1 0188797-1 

15ª ZE - RIO LARGO 0156175-8 

17ª ZE - SÃO LUIS DO QUITUNDE 0190722-0 

19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 1 1086005-3 

19ª ZE - SANTANA DO IPANEMA - 2  0240215-7 

20ª ZE ‐ TRAIPU 0241344‐2 

21ª ZE - UNIÃO DOS PALMARES 0783964-2 

22ª e 55ª ZE - ARAPIRACA 0781610-3 

26ª ZE – MARECHAL DEODORO 0212183-2 

27ª ZE - MATA GRANDE 0274452-0 

28ª ZE - QUEBRANGULO 0317764-5 

29ª ZE - BATALHA 0240152-5 

31ª ZE - MAJOR IZIDORO 1189956-5 

POSTO DE ATENDIMENTO DA 40ª ZONA ELEITORAL - 
PIRANHAS 

0538318-8 

37ª ZE - PORTO REAL DO COLÉGIO 1392603-9 

39ª ZE - ÁGUA BRANCA 1358626-2 

40ª ZE - DELMIRO GOUVEIA 0184041-0 

BIBLIOTECA - MACEIÓ 1365451-9 

44ª ZE - GIRAU DO PONCIANO 0455763-8 

45ª ZE - IGACI 0352315-2 

46ª ZE - CACIMBINHAS  0241023-0 

47ª ZE - CAMPO ALEGRE 1215569-1 

48ª ZE - BOCA DA MATA 0248618-0 

49ª ZE - SÃO SEBASTIÃO 1346756-5 

50ª ZE - MARAVILHA 1336668-8 

51ª ZE - SÃO JOSÉ DA TAPERA 0599427-6 

53ª ZE - JOAQUIM GOMES 0984427-9 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DA FORMA DE 

FORNECIMENTO 

2. O regime de execução e a forma de fornecimento estão especificadas nos 

contratos de adesão pertinentes as unidades consumidoras em baixa tensão e nos contratos 

de demanda no caso dos imóveis com fornecimento em alta tensão. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTES 

3. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os preços estabelecidos em suas 

tarifas cujo valor final será determinado nos termos previstos nos Contratos de Adesão e 

nos Contratos de Demanda. 

3.1. A CONTRATADA expedirá, para cada uma das unidades da CONTRATANTE, 

fatura mensal onde constará a quantidade de quilowatt-hora (kWh) consumidos no período, 

o respectivo valor e sua data de vencimento. 

3.2. Os reajustes de tarifa dar-se-ão por ato específico da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL.   

3.3. O valor estimado para o exercício de 2022 é de R$ 1.079.983,00 (um milhão e 

setenta e nove mil e novecentos e oitenta e três reais). 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

4. Em caso de atraso no pagamento das faturas das unidades consumidoras 

descritas na Cláusula Primeira – Do Objeto, ocorrerá a incidência de juros e multa, conforme 

previsto nos Contratos de Adesão e nos Contratos de Demanda. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ESTIMATIVA DE CONSUMO 

5. As despesas correrão por conta dos recursos consignados ao Tribunal Regional 

Eleitoral e Alagoas, para o exercício financeiro de 2022, sendo que a despesa decorrente da 

execução dos serviços correrá à conta da seguinte Unidade Gestora Responsável, 070011. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6. A CONTRATADA obriga-se a: 

I. Assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da comunicação da 

contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato telefônico ou de e-mail, 

ou qualquer outro meio hábil; 

II. Prestar todos os serviços previstos neste contrato; 
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III. Assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de energia 

elétrica nos padrões de tensão e de índices de continuidade estabelecidos; 

IV. Emitir e enviar a fatura mensal de forma que a CONTRATANTE receba essa 

fatura com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data do vencimento; 

V. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o 

acompanhamento do contrato pela CONTRATANTE; 

VI. Atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 

Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

VII. Orientar a CONTRATANTE sobre o uso eficiente da energia elétrica, de 

modo a reduzir desperdícios e garantir a segurança na sua utilização; 

VIII. Manter serviço de atendimento telefônico gratuito disponível 24 (vinte e quatro) 

horas por dia para a solução de problemas emergenciais; 

IX. Responder, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sobre providências quanto às 

solicitações ou reclamações feitas pela CONTRATANTE; 

X. Informar na fatura sobre a existência de faturas não pagas; 

XI. Informar sobre a ocorrência de interrupções programadas de fornecimento, nos 

termos estabelecidos pelas normas reguladoras. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DEVERES DA CONTRATANTE 

7. Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato a CONTRATANTE se obriga 

a: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor (es) 

especialmente designado (s), que anotará (ão) todas as ocorrências que julgar 

(em) relevantes; 

II. Efetuar o pagamento da fatura no prazo estabelecido, observado o disposto no Item 

IV, da cláusula sexta;  

III. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do objeto especificado no contrato; 

IV. Permitir a entrada de empregados e representantes da CONTRATADA para fins 

de inspeção e leitura dos medidores de energia; 
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CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um 

representante da CONTRATANTE, especialmente designado, denominado FISCAL DO 

CONTRATO, que anotará em registro todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal do 

contrato deverão ser solicitadas ao Superintendente Regional em tempo hábil, para adoção 

das medidas cabíveis. 

   

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. Caberá a rescisão de Contrato na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no 

Art. 78 da Lei 8.666/93. 

9.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da administração nos casos enumerados 

nos incisos I a XI e XVII do Art.78 da Lei 8.666/93; 

II. Amigável por acordo entre as partes desde que haja conveniência para a 

administração; 

III. Judicial, nos termos da Legislação. 

IV. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do Art 78 da Lei 

8.666/93, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos 

regulamentares comprovados que houver sofrido, tendo direito a pagamentos 

devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA 

10. Sendo a contratada a única fornecedora de energia elétrica para o Estado de 

Alagoas, a vigência deste contrato será por prazo indeterminado, devendo a contratante 

comprovar, a cada exercício financeiro, a estimativa de consumo e a existência de previsão 

de recursos orçamentários. 

10.1. Este contrato entra em vigor na data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO 

11. A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, será 

providenciada pela contratante nos termos do parágrafo único, art. 61 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

12. As partes, de comum acordo, elegem o foro da Justiça Federal, Seção 

Judiciária de Maceió, em Alagoas, com exclusão de qualquer outro, para dirimir dúvidas 
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oriundas da execução do presente contrato, renunciando a qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim justos e pactuados, firmam o presente contrato em 03 (três) 

vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas abaixo identificadas. 

 

Maceió – AL, 21 de janeiro de 2022. 

 

 

Pela EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.: 

 

 

 

    Humberto Soares Filho                                         Carlos Humberto Guimarães Morais 
       Diretor-Presidente                                                       Gerente de Clientes Especiais 
      CPF 915.885.025-20                                                           CPF 716.931.575-00  
   
 

PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS: 

 

 

 

Otávio Leão Praxedes 
Desembargador-Presidente 

CPF 087.912.284-68 
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Viridi Technologies Ltda.; Objeto do 3º Termo Aditivo:
Prorrogar por mais 61 (sessenta e um) dias o prazo de execução estabelecido no subitem
4.2.1 do Contrato original; Fundamento Legal: Artigo 57, §1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93;
Crédito Orçamentário: Natureza da Despesa: 4.4.90.51.92; PTR: 168.414; Data da
assinatura: 28/01/2022; Proc. nº TRF2-EOF-2020/00177; Contrato nº 006/2021.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Liderança Limpeza e Conservação Ltda.; Objeto do 3º
Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 01 (um) mês;
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Natureza
da Despesa: 3.3.90.37.01; PTR: 168.413; Data da assinatura: 31/01/2022; Proc. nº TRF2-
EOF-2019/00244; Contrato nº 010/2020

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 41 de 03/03/2021, págs. 132 e 133, nº 64 de
07/04/2021, págs. 127 e 128, nº 114 de 21/06/2021, pág. 117, nº 144 de 02/08/2021, pág.
164, nº 154 de 16/08/2021, pág. 129, nº 152 de 12/08/2021, pág. 149, nº 172 de
10/09/2021, pág. 197, nº 188 de 04/10/2021, pág. 180, nº 190 de 06/10/2021, pág. 148,
nº 207 de 04/11/2021, pág. 170 e nº 224 de 30/11/2021, pág. 177.

Torna público, ainda, que:
No Aviso de Registro de Preços, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3,

nº 41 de 03/03/2021, pág. 133, referente a Ata de Registro de Preços nº 12.011.10.2021,
onde se lê: "Validade: 24/01/2022", leia-se: "Validade: 24/02/2022";

Conforme Termo Aditivo nº 12.023.11.2021, foram substituídas as marcas e
modelos dos acessórios (maleta e mouse) do item 1 da Ata de Registro de Preços n°
12.023.10.2021, passando de Maleta Lenovo Danka Mensageiro para Maleta Targus TSS898
e Mouse Lenovo Essential para Mouse Logitech M110;

Conforme Termo Aditivo nº 12.024.11.2021, foi substituída a marca do
processador e, por conseguinte, do modelo do notebook da Ata de Registro de Preços n°
12.024.10.2021, passando de Lenovo ThinkPad T14 GEN 2 (AMD) para Lenovo ThinkPad
T14 GEN 2 CORE I7 1165G7;

No Aviso de Registro de Preços, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3,
nº 152 de 12/08/2021, pág. 149, referente a Ata de Registro de Preços nº 12.017.10.2021,
onde se lê: "Preço R$ 3.450,00", leia-se: "Preço R$ 1.150,00" e referente a Ata de Registro
de Preços nº 12.022.10.2021, onde se lê: "Preço R$ 1.030.000,00", leia-se: "Preço R$
515,00"

As Atas e os Termos estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo, 2 de fevereiro de 2022.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que a Ata nº
12.012.10.2021 foi cancelada, conforme Termo de Cancelamento publicado no Diário
Oficial da União, Seção 3, nº 1, de 03/01/2022, pág. 95. A Ata e o Termo de Cancelamento
estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo, 2 de fevereiro de 2022.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 01/2022; PA SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 25, caput da
Lei nº 8.666; Partes: a União, através do TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a empresa
Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A., CNPJ nº 12.272.084/0001-00); Objeto:
fornecimento de energia elétrica para as unidades do TRE/AL; Valor: R$ 1.079.983,00;
Assinatura: 21/01/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2022

Espécie: PARTES: União, através do TRE-AP e o Município de Pedra Branca do Amaparí/AP.
Objeto: O desenvolvimento de ações conjuntas visando a cooperação para a efetiva
implementação, acompanhamento e avaliação de uma política de atenção aos eleitores
analfabetos, por meio do Programa ABC da Cidadania - Formando Cidadãos -
Transformando a Sociedade. VIGÊNCIA: será de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data
dessa publicação. DATA DE ASSINATURA: em 28/01/2022. Signatários: Des. Gilberto
Pinheiro, Presidente do TRE/AP e Elizabeth Pelaes dos Santos, Prefeita do município.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 001/2022. Processo nº 7.859/2021-SAO contratada: J A DE
S REIS-EIRELI, CNPJ 22.131.693/0001-94. Objeto: Achocolatado em pó (2.016 Lata),
valor unitário R$ 4,40; Chá de hortelã (120 CX), valor unitário R$ 2,81; Chá verde
tradicional (120 CX), valor unitário R$ 3,47; Chá mate (80 CX), valor unitário R$ 2,64;
Chá de erva cidreira (180 CX), valor unitário R$ 2,82; Chá maçã e canela (180 CX),
valor unitário R$ 3,12. Validade do Registro: de 04/02/2022 a 04/02/2023.

Ata de Registro de Preço nº 002/2022. Processo nº 7.859/2021-SAO contratada: VM
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA-ME, CNPJ 27.720.570/0001-02. Objeto: Água
mineral de mesa (sem gás) 350ml (650 PCT), valor unitário R$ 8,75. Validade do
Registro: de 04/02/2022 a 04/02/2023.

Ata de Registro de Preço nº 003/2022. Processo nº 7.859/2021-SAO contratada:
FABRICIO SOUZA DA COSTA-ME, CNPJ 34.360.960/0001-84. Objeto: Açúcar cristal
granulado (4.680 Kg), valor unitário R$ 3,02; Chá de erva-doce (180 CX), valor unitário
R$ 2,92; Chá de boldo (180 CX), valor unitário R$ 2,47; Chá de carqueja (80 CX), valor
unitário R$ 2,66; Chá de camomila (180 CX), valor unitário R$ 3,00; Leite em pó
integral (5.184 Lata), valor unitário R$ 11,22; Leite em pó desnatado (576 Lata), valor
unitário R$ 13,31. Validade do Registro: de 04/02/2022 a 04/02/2023.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 112/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa FENIX INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA,
para eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio e Vídeo.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007. PROCESSO: SEI nº 0002106-
12.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
27/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Daniel Gil
Aires Schneider, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 25 MEMÓRIA PORTÁTIL PARA
M I C R O CO M P U T A D O R

M a r c a / Fa b r i c a n t e -
Modelo/Versão: Multilaser/
PD589

400 R$ 23,22

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA EIRELI, para eventual aquisição de Material de Processamento de
Dados, Áudio e Vídeo. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos
n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007. PROCESSO:
SEI nº 0002106-12.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua
assinatura. ASSINATURA: 29/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-
BA, e a Sra. Marisa Craveiro, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 1 CARTUCHO DE FITA COMPATÍVEL COM
IMPRESSORA OKIDATA
ML420
M a r c a / Fa b r i c a n t e / M o d e l o :
Masterprint/ml 420 okidata

600 R$ 14,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 08/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa R T COSTA FELICIANO - ME, para eventual
aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0143088-13.2020.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 02/02/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Rafael Thiberio Costa
Fe l i c i a n o .

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 17 CONE PARA SINALIZAÇÃO
Marca / Modelo: Kteli /
Cone plástico rígido 75 cm
polipropileno (PP) lara

250 41,92

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 108/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE
INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI, para eventual aquisição de Material de
Processamento de Dados, Áudio e Vídeo. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º
10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº
10/2007. PROCESSO: SEI nº 0002106-12.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da
data da sua assinatura. ASSINATURA: 28/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Gustavo Luiz Wanderley Costa, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 37 Câmeras de Vídeo USB tipo Webcam
M a r c a / Fa b r i c a n t e / M o d e l o / V e r s ã o :
RELEE/ RELEE WB140

125 R$ 176,00

. 39 Câmeras de Vídeo USB tipo Webcam
M a r c a / Fa b r i c a n t e / M o d e l o / V e r s ã o :
RELEE/ RELEE WB140

375 R$ 176,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 103/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa QUALITY ATACADO EIRELI, para
eventual aquisição de Material de Processamento de Dados, Áudio e Vídeo.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007. PROCESSO: SEI nº 0002106-
12.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 28/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o
Sr. Rogerio Ramos Alves, pelo Fornecedor.

. Item Especificação Qtd. Total
Estimada

Preço Unitário

. 18 MÍDIA GRAVÁVEL PARA DVD-R
Marca/Modelo/Versão:
Maketech

3000 R$ 1,15

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MAIANA DOS SANTOS ALVES 04324058520,
para eventual aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem. FUNDA M E N T O
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013;
Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0143088-13.2020.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 02/02/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Maiana dos Santos Alves.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 13 C A D EA D O
Marca / Modelo: 3 Círculos
/ 50MM

200 17,30

. 14 C A D EA D O
Marca / Modelo: 3 Círculos /
20MM

200 9,70
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 106/22 - RO 165 - ENERGIA
NE 107/22 - RO 166 - COSIP

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 08/02/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1009438 e o código CRC 3B42837F.
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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 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1009438),

registro minha assinatura nos empenhos 2022NE106 e 2022NE107,
remetendo para igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/02/2022, às 16:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010225 e o código CRC B7A45D19.

0007020-06.2021.6.02.8000 1010225v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/02/2022 16:59
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 107

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339047 70277 IEF ENERGI

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

31/01/2022 Estimativo 0007020-06.2021.6.02 - 52.679,00

12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S

22CT0001. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSIP - EXERCÍCIO 2022.
SEI 0007020-06.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

FERNANDES LIMA 3349 FAROL

CEP

57055-000

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

09/02/2022 16:59:31
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/02/2022 16:59
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 52.679,00

Total da Lista

Subelemento 22 - CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA

001 52.679,00DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - COSIP, EM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS UTILIZADOS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL DE ALAGOAS - EXERCÍCIO 2022. DECISÃO 112
(1001647).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

07/02/2022 Inclusão 1,00000 52.679,0000 52.679,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

09/02/2022 16:59:31

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

08/02/2022 16:11:10

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

09/02/2022 16:59:31
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2022.
Ao Gabinete da Presidência
 
Ultrapassado o limite de alçada delegado ao

Secretário de Administração, para assinatura da nota de
empenho, conforme fixado na Portaria Presidência 277/2021
(doc. 0910980), remeto os autos ao Gabinete da Presidência,
para assinatura da nota de empenho 2022NE106, indicada no
Despacho COFIN 1010225.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2022, 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
1011045 e o código CRC 84BED225.

0007020-06.2021.6.02.8000 1011045v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/02/2022 09:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 106

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70277 IEF ENERGI

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

31/01/2022 Estimativo 0007020-06.2021.6.02 - 877.968,00

12.272.084/0001-00 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S

22CT0001. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2022.
SEI 0007020-06.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

FERNANDES LIMA 3349 FAROL

CEP

57055-000

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

09/02/2022 17:32:32
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  10/02/2022 09:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 877.968,00

Total da Lista

Subelemento 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

001 877.968,00Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica às unidades
sob responsabilidade deste TRE/AL. Decisão 112 (1001647).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

07/02/2022 Inclusão 1,00000 877.968,0000 877.968,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

***.912.284-**

09/02/2022 17:32:32

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

08/02/2022 16:10:46

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

09/02/2022 17:32:32
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
Após assinaturas das notas de empenho 106/2022

(doc. 1011315) e 107/2022 (doc. 1011043), devolvo os autos à
SEGEC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/02/2022, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011316 e o código CRC 611B5AD8.

0007020-06.2021.6.02.8000 1011316v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
À SCON, para registro contábil.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/02/2022, às 09:50, 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
1012132 e o código CRC 01EDCDEA.

0007020-06.2021.6.02.8000 1012132v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
À COFIN
 
Sr. Coordenador,
 
Vieram os auto a esta SCON por conduto do Despacho

SLC 1012132 para fins de registro do contrato juntado no evento
1008159, esse firmado com a EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contudo tal espécie de
serviço/despesa prescindia de registro contratual até então.

Não obstante haver um valor consignado na sua cláusula
3.3, esse se restringe ao exercício 2022, apesar da vigência ser
indeterminada (vide cláusula 10), levando a crer se tratar de uma
estimativa de natureza originalmente orçamentária (princípio da
anualidade orçamentária).

Desta feita, indago se o mesmo deve ser registrado e, por
conseguinte, em sendo, se será aditivado anualmente ad infinitum em
razão do seu caráter continuado, indeterminado e de inexigibilidade
ou se o mesmo deve ser considerado documento pro forma e, assim,
não registrado (permanecendo a contratação veiculada aos empenhos
emitidos).

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 11/02/2022, às 11:46, 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
1012307 e o código CRC EB6435B1.

0007020-06.2021.6.02.8000 1012307v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Considerando a manifestação do despacho SCON

(1012307), encaminho os autos para análise e deliberação
quanto aos procedimentos apontados por àquela Seção.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/02/2022, às 12:51, 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
1012500 e o código CRC 4B77B243.

0007020-06.2021.6.02.8000 1012500v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
R.H.
 
À Assessoria Jurídica da Diretoria-geral.
 
Senhor Assessor,
 
Em face das ponderações feitas pela Seção de

Contabilidade-SCON (doc. 1012307), e considerando as
disposições contratuais - Cláusulas Dez e Terceira, Item 3.3,
do Contrato TRE/AL Nº 01/2022 (doc. 1008159), sem embargo
das assertivas constantes do Parecer 26/2022 - TRE/AL/DG/AJ-
DG (v. doc. 1001421), visando à compatibilização do
instrumento de contrato com a dotação orçamentária (prevista
e empenhada) para cobertura da despesa e, ainda, registro e
controle orçamentário/contábil da relação contratual, vimos
consultar-lhe sobre a inserção/fixação de prazo de duração do
ajuste em clásula contratual, aditável, a cada período fixado
no contrato, para fins de mensuração do valor contratado
(orçamentário e finananceiro) e respectivos registros
contábeis e administrativos.

À consideração de Vossa Senhoria.
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/02/2022, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014907 e o código CRC E26E67B0.

0007020-06.2021.6.02.8000 1014907v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário,
 
Acerca da questão posta no Despacho

GSAD 1014907, esta Assessoria Jurídica recomenda que sejam
observadas como parâmetro as balizas dispostas no Parecer
60 (1004424), constante do Processo 0008902-
03.2021.6.02.8000, que tratou de situação similar a discutida
no bojo do presente procedimento, só que relacionada a
empresa BRK AMBIENTAL - REGIAO METROPOLITANA DE
MACEIO S.A..

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/02/2022, 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
1016244 e o código CRC 4950D84A.

0007020-06.2021.6.02.8000 1016244v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
R.H.
À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Remeto os autos a essa coordenadoria para

proceder o aditamento do Contrato TRE/AL Nº 01/2022, de
acordo com a orientação da AJ-DG (cfe.
despacho 1016244), para registrar que o referido ajuste tem o
prazo de duração de 5 (cinco) anos, a contar da data da
assinatura do contrato, devendo em cada exercício financeiro
ser empenhada despesa estimada pela unidade gestora para
aquele exercício, observados os valores levantados durante a
confecção do orçamento e o crédito
orçamentário efetivamente aprovado e disponibilizado para
realização da despesa.

Após, os autos à AJ-DG para procedimentos de
praxe.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2022, às 15:52, 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
1016733 e o código CRC 04699815.

0007020-06.2021.6.02.8000 1016733v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
 
 
À SLC, para ciência do Despacho GSAD 1016733 e

providências dele decorrentes.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 21/02/2022, 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
1016877 e o código CRC ACA2D1E6.

0007020-06.2021.6.02.8000 1016877v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2021                                                                                       1 
Processo SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000 
 

Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2022 
Processo SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
01/2022, celebrado nos autos do Processo 
SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000, entre 
a União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 
empresa EQUATORIAL ALAGOAS 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a 
empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 
12.272.084/0001-00, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. 
Humberto Soares Filho, CPF nº 915.885.025-20 e por seu Gerente de Clientes 
Especiais, Sr. Carlos Humberto Guimarães Morais, CPF nº 716.931.575-00, 
resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto alterar, em parte, a redação da 
Cláusula Décima do Contrato nº 01/2022, para fazer constar que o prazo de 
vigência do referido contrato é de 05 (cinco) anos. 
 
Assim, na Cláusula Décima do Contrato nº 01/2022, onde se lê:  
 

“CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  
 
10. Sendo a contratada a única fornecedora de energia elétrica para o Estado 
de Alagoas, a vigência deste contrato será por prazo indeterminado, devendo 
a contratante comprovar, a cada exercício financeiro, a estimativa de 
consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários.” 
 
Leia-se: 

 
“CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  
 
10. O prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) anos, devendo 
em cada exercício financeiro ser empenhada despesa estimada pela unidade 
gestora para aquele exercício, observados os valores levantados durante a 
confecção do orçamento e o crédito orçamentário efetivamente aprovado e 
disponibilizado para realização da despesa.” 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 

O presente aditivo não possui reflexos financeiros, não implicando 
acréscimo no valor atual do contrato. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2021                                                                                       2 
Processo SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no que consta no processo SEI 
0007020-06.2021.6.02.8000, bem como no art. 57, parágrafo terceiro, da Lei 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE  
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Desembargador-Presidente desta Corte, documento SEI nº XXXX, 
constante dos autos do Processo SEI nº 0007020-06-2021.6.02.8000. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 
 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
Pela CONTRATADA: 

 
Humberto Soares Filho 

Diretor-Presidente 
 
 
 

Carlos Humberto Guimarães Morais 
Gerente de Clientes Especiais  
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DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
À AJ-DG, para análise da minuta do 1º Termo

Aditivo ao Contrato nº 01/2022.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/02/2022, às 18:01, 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
1019569 e o código CRC CE41EB39.

0007020-06.2021.6.02.8000 1019569v1
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PROCESSO : 0007020-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA 1° TERMO ADITIVO CONTRATO 01/2022.

 

Parecer nº 192 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe a esta Assessoria Jurídica

da Diretoria-Geral, ex vi do parágrafo único do art. 38 da Lei
nº 8.666/93, para fins de análise da minuta 1019567 do
primeiro termo aditivo ao Contrato nº 01/2022 (1003332),
celebrado com a Empresa EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob
o n° 12.272.084/0001-00, cujo objeto é o fornecimento de
energia elétrica para as unidades que compõem o TRE/AL.

 
O referido termo aditivo objetiva a alteração, em

parte, da redação da Cláusula Décima do Contrato nº 01/2022,
para fazer constar que o prazo de vigência do referido
contrato é de 05 (cinco) anos.

 
Assim, na Cláusula Décima do Contrato nº 01/2022,

onde se lê:

“CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
10. Sendo a contratada a única
fornecedora de energia elétrica para o
Estado de Alagoas, a vigência deste
contrato será por prazo indeterminado,
devendo a contratante comprovar, a cada
exercício financeiro, a estimativa de
consumo e a existência de previsão de
recursos orçamentários.”

 
Leia-se:

“CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
10. O prazo de vigência do presente
contrato é de 05 (cinco) anos, devendo
em cada exercício financeiro ser
empenhada despesa estimada pela
unidade gestora para aquele exercício,
observados os valores levantados durante
a confecção do orçamento e o crédito
orçamentário efetivamente aprovado e
disponibilizado para realização da
despesa.”
 

2. DO PROCEDIMENTO
 
Sabe-se que o Contrato nº 01/2022 (1003332) foi

celebrado em 21/01/2022 com vigência por prazo
indeterminado, em função da exlcusividade no fornecimento
dos serviços.
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Constam dos autos consulta ao SICAF, consulta
consolidada TCU e consulta ao CADIN (0998584).

 

O presente aditivo não possui reflexos financeiros,
não implicando acréscimo no valor atual do contrato.

 
O fundamento autorizador da pretensão tem

natureza legal alicerçada no que consta no Processo SEI nº
0007020-06.2021.6.02.8000, bem como no art. 57, parágrafo
terceiro, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 
3. DA MINUTA
 
Quanto ao conteúdo da minuta do termo aditivo, vê-

se que guarda consonância com as regras dispostas no art. 55
da Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto do aditamento (cláusula primeira), o
valor (cláusula segunda), os fundamentos jurídicos do
aditamento (cláusula terceira), a vinculação do termo aditivo
ao ato de autorização da Presidência e à manifestação de
vontade da contratada (cláusula quarta), a publicidade
(cláusula quinta) e, por fim, as incorporações do termo aditivo
ao contrato principal (cláusula sexta)

 
4. CONCLUSÃO
 
Faz-se necessário atualizar os dados da certidão

SICAF referente ao FGTS e Receita Municipal, que se
encontram vencidos.

 
Dessarte, uma vez satisfeitas

a diligência solicitada e na forma prevista no parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova,
em face de sua regularidade jurídica, a minuta do primeiro
termo aditivo ao Contrato nº 01/2022 (1019567), celebrado
com a Empresa  EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 12.272.084/0001-00,
com o fim de alterar, em parte, a redação da Cláusula Décima
do Contrato nº 01/2022, para fazer constar que o prazo de
vigência do referido contrato é de 05 (cinco) anos.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
03/03/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 03/03/2022, às 17:46, 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
1020249 e o código CRC C938C9F1.

0007020-06.2021.6.02.8000 1020249v10
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de março de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Versam os autos sobre o primeiro termo aditivo ao

Contrato nº 01/2022 (1003332), celebrado com a
Empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 12.272.084/0001-00, cujo objeto é o fornecimento de
energia elétrica para as unidades que compõem o TRE/AL.

A minuta do termo aditivo (1019567) tem por
escopo a alteração da redação da Cláusula Décima do
Contrato nº 01/2022, para fazer constar que o prazo
de vigência do referido contrato é de 05 (cinco) anos.

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica
emitiu o Parecer nº 192 / 2022 (1020249), manifestando-se
por sua aprovação, em face de sua regularidade jurídica. 

Dessa forma, concluo os autos a V. Exa. para a
necessária e competente deliberação, com a recomendação de
que seja autorizada a alteração na forma da minuta
apresentada.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/03/2022, às 18:15, 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
1021024 e o código CRC C4D9D656.

0007020-06.2021.6.02.8000 1021024v1

Conclusão GDG 1021024         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 178



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 : 0007020-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ASSUNTO : Termo aditivo ao contrato de fornecimento de energia elétrica às unidades do TRE/AL

 

Decisão nº 597 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento administrativo destinado à
celebração de contrato com a
Empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.272.084/0001-00, para
fornecimento de energia elétrica às unidades que compõem o
TRE/AL. O Contrato nº 01/2022 foi firmado com  prazo de vigência
indeterminada, conforme art. 109 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de
2021. A Lei nº 8.666/93 não foi revogada imediatamente com a
vigência da nova lei de licitações, pois o art. 193, II, da Lei nº
14.133/2021 garantiu a vigência simultânea das duas leis pelo
período de 2 anos. 

Embora a Administração Pública possa optar por licitar
ou contratar diretamente de acordo com a nova ou antiga lei de
licitações, a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no
edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, mas é
vedada aplicação combinada das leis, nos termos do art. 191 da Lei 
nº 14.133/2021. Constato que a inexigibilidade de licitação que
autorizou a contratação direta do Contrato 01/2022 seguiu o art. 25
da Lei nº 8.666/93, conforme publicação no Diário Oficial da União
(evento SEI n. 1003188). Assim, o referido contrato deve observar as
limitações da antiga lei de licitação, que veda, expressamente,
contrato com prazo de vigência indeterminada no art. 57, §3º, da Lei
nº 8.666/93. Dada a vedação da combinação de leis, impossível a
celebração de contrato com prazo de vigência indeterminado,  nos
termos do art. 109 da Lei nº 14.133/2021, aos contratos regidos pela
Lei nº 8.666/93.

Nesse diapasão, o termo aditivo (1019567) visa alterar a
décima cláusula relativa à vigência do Contrato 01/2022, a fim de
adequá-lo ao art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 que limita a duração de
contratos relativos à prestação de serviços contínuos a 60 meses,
considerando que versão original do contrato consignou prazo de
vigência indeterminado em violação ao art. 57, §3º, da Lei nº
8.666/93.

Ante o exposto, ACOLHO a sugestão do Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 1021024, sobretudo pela manifestação
da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 192
(1020249), RATIFICO ante a sua plena regularidade jurídica, a
minuta do aditamento em tela, e AUTORIZO, com fulcro no inciso II
do artigo 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações, a
celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022,
firmado com a Empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 12.272.084/0001-
00, para limitar o prazo de vigência do Contrato 01/2022 a cinco
anos.

Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -
SLC para a consolidação do ato minutado (1019567), ciência
à contratada e demais medidas de estilo.

Por fim, à Secretaria de Administração, para os atos de
gestão contratual.

 
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/03/2022, às 21:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021188 e o código CRC ED7E07A2.
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
À SLC, para cumprimento da Decisão 597, da

Presidência (doc. 1021188).
Cópia à SEGEC, para ciência e notificação à

contratada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/03/2022, às 00:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023515 e o código CRC 10D41057.
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E-mail - 1031447

Data de Envio: 
  21/03/2022 18:44:42

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    michele.tavares@equatorialenergia.com.br

Assunto: 
  solicitação de novo link do aditivo para assinatura

Mensagem: 
  Boa Noite Michele!

A Oficiala de Gabinete da Presidência desta Corte me informou que o link para assinatura do aditivo está
expirado.

Gostaria de fosse reencaminhado novo link para assinatura.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2021                                                                                       1 
Processo SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000 
 

Primeiro Aditivo ao Contrato nº 01/2022 
Processo SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
01/2022, celebrado nos autos do Processo 
SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000, entre 
a União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e a 
empresa EQUATORIAL ALAGOAS 
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no 
CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, e a 
empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 
12.272.084/0001-00, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. 
Humberto Soares Filho, CPF nº 915.885.025-20 e por seu Gerente de Clientes 
Especiais, Sr. Carlos Humberto Guimarães Morais, CPF nº 716.931.575-00, 
resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto alterar, em parte, a redação da 
Cláusula Décima do Contrato nº 01/2022, para fazer constar que o prazo de 
vigência do referido contrato é de 05 (cinco) anos. 
 
Assim, na Cláusula Décima do Contrato nº 01/2022, onde se lê:  
 

“CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  
 
10. Sendo a contratada a única fornecedora de energia elétrica para o Estado 
de Alagoas, a vigência deste contrato será por prazo indeterminado, devendo 
a contratante comprovar, a cada exercício financeiro, a estimativa de 
consumo e a existência de previsão de recursos orçamentários.” 
 
Leia-se: 

 
“CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA  
 
10. O prazo de vigência do presente contrato é de 05 (cinco) anos, devendo 
em cada exercício financeiro ser empenhada despesa estimada pela unidade 
gestora para aquele exercício, observados os valores levantados durante a 
confecção do orçamento e o crédito orçamentário efetivamente aprovado e 
disponibilizado para realização da despesa.” 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 

O presente aditivo não possui reflexos financeiros, não implicando 
acréscimo no valor atual do contrato. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2021                                                                                       2 
Processo SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no que consta no processo SEI 
0007020-06.2021.6.02.8000, bem como no art. 57, parágrafo terceiro, da Lei 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE  
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Desembargador-Presidente desta Corte, documento SEI nº 1021188, 
constante dos autos do Processo SEI nº 0007020-06-2021.6.02.8000. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 
 
 

Maceió/AL, 08 de março de 2022. 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
Pela CONTRATADA: 

 
Humberto Soares Filho 

Diretor-Presidente 
 
 
 

Carlos Humberto Guimarães Morais 
Gerente de Clientes Especiais  
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0024714-31.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.003.12.2018 ao
Contrato nº 04.003.10.2018; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, CNPJ nº
00.360.305/0001-04; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 12 meses;
Fundamento Legal: art. 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula Décima Segunda
do Contrato; Data de assinatura: 28/03/2022; Vigência: 12 meses, a partir de 04/04/2022
até 03/04/2023; Valor Total: R$ 48.450,00; Procedimento Licitatório: Inexigibilidade, art.
25, Inciso II da Lei 8.666/1993; Signatários: pelo Contratante, Sr. Otávio Augusto Pascucci
Perillo, Diretor-Geral, e pela Contratada, Sr. Fabio William de Arruda Faria, Procurador.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2021

PROCESSO SEI Nº 0296545-53.2021.4.03.8000.
O Tribunal Regional Federal da 3ª Região torna público que está aberto o

processo de habilitação para seleção de associações e/ou cooperativas de catadores de
materiais recicláveis aptas a receberem os resíduos descartados e produzidos pelo TRF - 3ª
Região. Os documentos de habilitação e credenciamento deverão ser destinados à
Comissão Permanente de Documentação para Habilitação e protocolizados até às 14h00 do
dia 12/04/2022, na Divisão de Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista n.º 1.842,
Torre Norte, 11º andar, Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01310-945, no horário das 12h00
às 19h00. A sessão pública para credenciamento, análise e julgamento da habilitação será
realizada no dia 12/04/2022 às 14h00, na Sala de Licitações da Divisão de Compras e
Licitações, no mesmo endereço acima. Obtenção do Edital: a partir de 30/03/2022, às
14h00, no endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/Licitacoes ou na Divisão de
Compras e Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1842 - Torre Norte - 11º andar - Bela
Vista - São Paulo - SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-
1075/1074/1072, das 12h00 às 19h00.

São Paulo, 29 de março de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 4/2022. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: WELTSOLUTIONS
SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI. OBJETO: Prestação de serviços de
suporte técnico em ambiente de armazenamento de cópias de segurança (backup) de
dados. ORIGEM: PE 07/2022. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168400, ND 3390-40 e
2022NE500500, datada de 17.03.2022. PREÇO TOTAL ESTIMADO: R$ 173.280,00. VIGÊNCIA:
19/04/2022 a 19/12/2023. PA: 0006645-16.2021.4.04.8000. ASSINATURA: Sandra Mara
Cornelius da Rocha, Diretora-Geral, em 25.03.2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo Terceiro ao Contrato nº 4/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: WHITE CUBE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. ME. OBJETO: Prorrogação
da vigência do contrato de prestação de suporte técnico em ambiente Microsoft, por mais
12 meses, a partir de 27/03/2022. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168400; ND 3390.40 e Reforço
à 2022NE510031, datado de 22/03/2022. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 114.792,96. PA:
0000145-65.2020.4.04.8000. ASSINATURA: Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor
Administrativo em 28/03/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO AO CONVÊNIO nº 3/2020. CONVENENTES: TRF da 4ª Região e BANCO DO BRASIL
S.A. OBJETO: Inclusão da Cláusula VII - Da Proteção de Dados Pessoais, ao termo original,
cujo objeto é estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da
concessão de empréstimos, com pagamento mediante consignação em folha de
pagamento, aos servidores e magistrados do TRIBUNAL, com contrato de trabalho/vínculo
estatutário formalizado e vigente, que optarem pela realização da transação. BASE LEGAL:
art. 116 e parágrafos da Lei n.° 8.666/93. P.A. 10.1.000055460-2. Des. Federal Ricardo
Teixeira do Valle Pereira, Presidente, em 28/03/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2022 - UASG 070369 - SEGUP TRE-AC

Nº Processo: 0000002-11.5822.0.21.6000.
Pregão Nº 9/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 21.760.021/0001-85 - ABS COMERCIO E SERVICOS EIRELI. Objeto: O presente
contrato tem por objeto a prestação dos serviços comuns e continuados de carregadores,
com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a fim de atender as necessidades do
tribunal regional eleitoral do acre, mediante alocação de postos de serviço, consoante as
especificações constantes do anexo i (termo de referência) do edital do pregão eletrônico
nº 09/2022 (0471267), que integra este edital independentemente de transcrição.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/04/2022 a 01/02/2023. Valor
Total: R$ 220.959,14. Data de Assinatura: 28/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/03/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0002544-49.2021.6. Objeto: Procedimento licitatório visando a
contratação de empresa especializada em pesquisa de opinião pública para avaliar a
satisfação e a imagem da Justiça Eleitoral no Acre, em conformidade com as
especificações que constam do Termo de Referência (Item n.º 01 do Anexo I do Edital),
que integra este edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/03/2022 das 08h00 às
12h00 e das 12h30 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante, N. 224 -

Portal da Amazônia - Cep 69914-318, - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00018-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 30/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
13/04/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Seção de Licitações Tre/ac

(SIASGnet - 29/03/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2022; Processo SEI nº 0007020-
06.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, parágrafo terceiro, da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores; Partes: União, através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38, e a
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 12.272.084/0001-00;
Objeto: alterar, em parte, a redação da Cláusula Décima do Contrato nº 01/2022, para
fazer constar que o prazo de vigência do referido contrato é de 05 (cinco) anos; Valor: sem
reflexos financeiros; Assinatura: 08/03/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0007979-74.2021.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro da Cláusula Quinta, e no Parágrafo Segundo, da Cláusula Quarta do contrato;
Partes: União, através do TRE/AL, e a Organização Arnon de Mello, CNPJ 12.199.147/0001-
31, Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, locação do imóvel (prédio comercial),
denominado Edifício Jornalista ARNON DE MELLO, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
n. 377, Farol, Maceió-Al, pelo período de 2 (dois) anos; e reajuste do valor mensal de R$
157.236,67 para R$ 167.583,76. Valor total R$ 3.975.103,43; Assinatura: 25/03/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0004543-
56.2021. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação dos serviços de intermediação empresa-
escola junto às instituições públicas e privadas de ensino superior, visando ao
desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de propiciarem, em conformidade com a
legislação pertinente, em vigor, a operacionalização de estágio para estudantes
interessados, que estejam cursando nível de graduação, conforme especificações e
condições previstas no edital e seus anexos.

OTAVIO LEAO PRAXEDES
Ordenador de Despesas - Presidente do Tre/al

(SIDEC - 29/03/2022) 070011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0000204-44.2022. Objeto: O objeto é aquisição de CAMISAS,
mediante processo licitatório na modalidade Pregão, via Sistema de Registro de Preços,
para eventual e posterior contratação, a serem usadas pelos Servidores (Servidores em si,
Juízes e Promotores Eleitorais), Mesários, Coordenadores dos Locais de Votação, Técnicos
de universitários, Técnicos de Urnas, Colaboradores e Carregadores de Urnas que atuarão
nas Eleições de 2022.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 30/03/2022 das 13h59 às 17h59.
Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 30/03/2022 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/04/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em razão da impossibilidade
de edição da descrição detalhada do Catálogo de materiais do sistema comprasnet, as
características detalhadas dos itens estão no Anexo I do Termo de Referência. Em caso de
divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem
o processo, prevalecerá as do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2022..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/03/2022) 70029-00001-2022NE000024

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0001829-50.2021. Objeto: Contratac–ão de empresa especializada
para a prestac–ão do servic–o de filmagem, gravac–ão, edic–ão e transmissão ao vivo, via
internet, de áudio e vi ́deo, incluindo serviços de tradução/interpretação em Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição
(AD), em todas manifestações públicas realizados, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Amapá - TRE/AP.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 30/03/2022 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00003-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 30/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/04/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/03/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 2122/2022. Objeto: A presente licitação tem por objeto o

registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo - Gêneros

de Alimentação, conforme condições, especificações e quantidades constantes no

Anexo I do Termo de Referência PAD 2.122/2022 - TRE/AM (Anexo I deste Edital)..

Total de Itens Licitados: 1. Edital: 30/03/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre

Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-

5-00018-2022. Entrega das Propostas: a partir de 30/03/2022 às 08h00 no site

www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/04/2022 às 10h00 no site

www.gov.br/compras.

IERMAK MENEZES NINA

Pregoeiro

(SIASGnet - 29/03/2022) 70003-00001-2022NE000118
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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 abril de 2022.

Ao GSAD,

Para nomeação de gestor/fiscal, do Contrato nº 01/2022(Doc. SEI n°1008159)

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 01/04/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1039498 e o código CRC 86245771.

0007020-06.2021.6.02.8000 1039498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2022.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEGEC (doc. 0973400), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar o servidor Tony Warren Gomes de
Sá, Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, como
gestor, e o servidor Tiago Casado Cavalcante Dantas,
lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar
como gestor substituto do Contrato nº 01/2022 (doc.
1008159), referente a contratação direta da empresa
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
inscrita no CNPJ sob nº 12.272.084/0001-00, para
fornecimento de energia elétrica para as diversas unidades do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o exercício de
2022, conforme publicação no DOU, da homologação do
Extrato de Contrato (doc. 1008915).

Em complemento, sugiro que referente às
fiscalizações do contrato, seja designado o Chefe da Seção de
Administração de Prédios e Veículos em relação à prestação
dos serviços relacionados aos prédios da sede do Tribunal, na
Avenida Aristeu de Andrade, e da antiga sede, na Praça
Sinimbu, a Chefe da Seção de Almoxarifado em relação à
prestação dos serviços destinados aos galpões do
Almoxarifado e da Seção de Patrimônio, o Supervisor do
Fórum Eleitoral de Maceió relativamente aos serviços
prestados para o prédio do respectivo Fórum, os Chefes e as
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Chefes dos Cartórios Eleitorais para os serviços prestados
relativamente aos imóveis dos respectivos cartórios, e, em
relação a fiscalização dos serviços destinados ao prédio onde
funciona a Biblioteca e Arquivo deste Tribunal, sugere-se que
se permaneça sob a responsabilidade da Chefe da Seção de
Biblioteca e Editoração - SBE e do Chefe da Seção de
Protocolo, Arquivo e Expedição - SPAE.

Os gestores e fiscais designados deverão observar,
no que couber, as disposições constantes no Título IV (arts.
16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017,
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas
no dia 16/02/2017.

Por fim, sugiro a revogação da Postaria Presidência
nº 409/2021 (doc. 0957054).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2022, 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
1040778 e o código CRC 6C2239B8.

0007020-06.2021.6.02.8000 1040778v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de abril de 2022.
Senhor Presidente,
 
Considerando o Despacho SAD 1040778, submeto à

superior consideração de Vossa Excelência, as indicações
do servidor Tony Warren Gomes de Sá , Chefe da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, como gestor, e o
servidor Tiago Casado Cavalcante Dantas, lotado na Seção
de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como gestor
substituto do Contrato nº 01/2022 (doc. 1008159), referente a
contratação direta da empresa EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº
12.272.084/0001-00, para fornecimento de energia elétrica
para as diversas unidades do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, durante o exercício de 2022, conforme publicação no
DOU, da homologação do Extrato de Contrato (doc. 1008915).

Para fiscais do mencionado contrato:
I- o Chefe da Seção de Administração
de Prédios e Veículos, em relação à
prestação dos serviços relacionados aos
prédios da sede do Tribunal, na Avenida
Aristeu de Andrade, e da antiga sede, na
Praça Sinimbu;
II - a Chefe da Seção de
Almoxarifado, em relação à prestação
dos serviços destinados aos galpões do
Almoxarifado e da Seção de Patrimônio;
III - o Supervisor do Fórum Eleitoral
de Maceió, relativamente aos serviços
prestados para o prédio do respectivo
Fórum;
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IV - os Chefes e as Chefes dos
Cartórios Eleitorais, para os serviços
prestados relativamente aos imóveis dos
respectivos cartórios, e
V - a Chefe da Seção de Biblioteca
e Editoração - SBE e o Chefe da
Seção de Protocolo, Arquivo e
Expedição - SPAE,  em relação à
fiscalização dos serviços destinados ao
prédio onde funciona a Biblioteca e
Arquivo deste Tribunal.

Os gestores e fiscais designados deverão observar,
no que couber, as disposições constantes no Título IV (arts.
16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017,
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas
no dia 16/02/2017.

Por fim, faz-se necessária a revogação da Postaria
Presidência nº 409/2021 (doc. 0957054).

 

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/04/2022, às 14:17, 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
1041685 e o código CRC A38D5447.

0007020-06.2021.6.02.8000 1041685v1

Conclusão GDG 1041685         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 200



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 : 0007020-06.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Designação. Gestor. Fiscais. Contrato nº 01/2022

 

Decisão nº 1135 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 1041685.

Designo os servidores Tony Warren Gomes de Sá  e
Tiago Casado Cavalcante Dantas, ambos lotados na Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, para atuarem como gestor e gestor
substituto respectivamente, do Contrato nº 01/2022 (doc. 1008159),
referente a contratação direta da empresa EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº
12.272.084/0001-00, para fornecimento de energia elétrica para as
diversas unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante
o exercício de 2022, conforme publicação no DOU, da homologação
do Extrato de Contrato (doc. 1008915).

Ademais, designo para fiscais do referido contrato:
I- o Chefe da Seção de Administração de Prédios e

Veículos, em relação à prestação dos serviços relacionados aos
prédios da sede do Tribunal, na Avenida Aristeu de Andrade, e da
antiga sede, na Praça Sinimbu;

II - a Chefe da Seção de Almoxarifado, em relação à
prestação dos serviços destinados aos galpões do Almoxarifado e da
Seção de Patrimônio;

III - o Supervisor do Fórum Eleitoral de
Maceió, relativamente aos serviços prestados para o prédio do
respectivo Fórum;

IV - os Chefes e as Chefes dos Cartórios
Eleitorais, para os serviços prestados relativamente aos imóveis dos
respectivos cartórios, e

V - a Chefe da Seção de Biblioteca e Editoração -
SBE e o Chefe da Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição -
SPAE,  em relação à fiscalização dos serviços destinados ao prédio
onde funciona a Biblioteca e Arquivo deste Tribunal.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação, contendo a revogação da Portaria Presidência nº
409/2021.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/04/2022, 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
1041906 e o código CRC D3892220.

0007020-06.2021.6.02.8000 1041906v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93, bem como na Decisão nº 1135/2022 da Presidência
deste Tribunal, e

CONSIDERANDO o teor do Processo
Administrativo SEI nº 0007020-06.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores Tony Warren

Gomes de Sá e Tiago Casado Cavalcante Dantas, ambos
lotados na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para
atuarem como gestor e gestor substituto respectivamente, do
Contrato nº 01/2022, referente a contratação direta da
empresa EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº 12.272.084/0001-00,
para fornecimento de energia elétrica para as diversas
unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o
exercício de 2022, conforme publicação no DOU, da
homologação do Extrato de Contrato.

Art. 2º. Para fiscalização do contrato, ficam
designados:

I- o Chefe da Seção de Administração de
Prédios e Veículos, em relação à prestação dos serviços
relacionados aos prédios da sede do Tribunal, na Avenida
Aristeu de Andrade, e da antiga sede, na Praça Sinimbu;

II - a Chefe da Seção de Almoxarifado, em
relação à prestação dos serviços destinados aos galpões do
Almoxarifado e da Seção de Patrimônio;

III - o Supervisor do Fórum Eleitoral de
Maceió, relativamente aos serviços prestados para o prédio
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do respectivo Fórum;
IV - os Chefes e as Chefes dos Cartórios

Eleitorais, para os serviços prestados relativamente aos
imóveis dos respectivos cartórios, e

V - a Chefe da Seção de Biblioteca
e Editoração - SBE e o Chefe da Seção de Protocolo,
Arquivo e Expedição - SPAE,  em relação à fiscalização dos
serviços destinados ao prédio onde funciona a Biblioteca e
Arquivo deste Tribunal.

Art. 3º. Os gestores e fiscais designados deverão
observar, no que couber, as disposições constantes no Título
IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787, de
15/02/2017, publicada no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Alagoas no dia 16/02/2017.

Art. 4º. Revoga-se a  Postaria Presidência nº
409/2021. 

Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de
sua publicação.

 
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

DESEMBARGADOR PRESIDENTE

Maceió, 07 de abril de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/04/2022, 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
1042920 e o código CRC 30D29D9E.

0007020-06.2021.6.02.8000 1042920v4
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Ano 2022 - n. 65 Maceió, terça-feira, 12 de abril de 2022 10

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

8. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do objeto contratado for o
próprio gestor ou para fins de recebimento definitivo).
8.1 Objeto do atesto:
8.2 Declaração: Atesto que os materiais/serviços/locações foram recebidos (as) de acordo com as
condições previamente contratadas e apresentam-se satisfatórios e regulares, exceto no que
pertinente ao que indicado no campo observações (8.3) deste anexo, abaixo.
8.3 Observações:
Assinatura do Gestor/Servidor da unidade gestora
Assinatura da Chefia Imediata
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANEXO III
NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO
Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira - SGF/COFIN/SAD:
1. A documentação apresentado está regular?
2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o contrato e/ou nota
de empenho?
3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de serviços junto à
Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?
4. Observações:

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido no art. 67 da Lei nº 8.666/93, bem como na Decisão nº 1135/2022 da
Presidência deste Tribunal, e
CONSIDERANDO o teor do Processo Administrativo SEI nº ,0007020-06.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores Tony Warren Gomes de Sá e Tiago Casado Cavalcante Dantas,
ambos lotados na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuarem como gestor e gestor
substituto respectivamente, do Contrato nº 01/2022, referente a contratação direta da empresa
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ sob nº
12.272.084/0001-00, para fornecimento de energia elétrica para as diversas unidades do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, durante o exercício de 2022, conforme publicação no DOU, da
homologação do Extrato de Contrato.
Art. 2º. Para fiscalização do contrato, ficam designados:
I- o Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos, em relação à prestação dos serviços
relacionados aos prédios da sede do Tribunal, na Avenida Aristeu de Andrade, e da antiga sede,
na Praça Sinimbu;
II - a Chefe da Seção de Almoxarifado, em relação à prestação dos serviços destinados aos
galpões do Almoxarifado e da Seção de Patrimônio;
III - o Supervisor do Fórum Eleitoral de Maceió, relativamente aos serviços prestados para o prédio
do respectivo Fórum;
IV - os Chefes e as Chefes dos Cartórios Eleitorais, para os serviços prestados relativamente aos
imóveis dos respectivos cartórios, e

V - a Chefe da Seção de Biblioteca e Editoração - SBE e o Chefe da Seção de Protocolo, Arquivo e
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V - a Chefe da Seção de Biblioteca e Editoração - SBE e o Chefe da Seção de Protocolo, Arquivo e
Expedição - SPAE, em relação à fiscalização dos serviços destinados ao prédio onde funciona a
Biblioteca e Arquivo deste Tribunal.
Art. 3º. Os gestores e fiscais designados deverão observar, no que couber, as disposições
constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017, publicada
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas no dia 16/02/2017.
Art. 4º. Revoga-se a Postaria Presidência nº 409/2021.
Art. 5º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 07 de abril de 2022.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS
PLENÁRIOS

ATOS DA COORDENADORIA

PROPAGANDA PARTIDÁRIA(11536) Nº 0600046-08.2022.6.02.0000

PROCESSO : 0600046-08.2022.6.02.0000 PROPAGANDA PARTIDÁRIA (Maceió - AL)
RELATOR : Relatoria Jurista 2
AGRAVADA : PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO ESTADUAL
ADVOGADO : PAULO MEDEIROS (-8970/AL)
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Destinatário : Destinatário para ciência pública
FISCAL DA LEI : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
INTIMAÇÃO DE PAUTA
A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, torna pública a inclusão do(s)
Processo(s) abaixo na Pauta de Julgamento com início no dia 18/04/2022, em Sessão Virtual,
realizada exclusivamente no ambiente do Processo Judicial Eletrônico - PJe:
AGRAVO REGIMENTAL no(a) PropPart N° 0600046-08.2022.6.02.0000
ORIGEM: Maceió - AL
PARTES DO PROCESSO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
AGRAVADA: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVADA: PAULO MEDEIROS - AL-8970
Data da sessão: 18/04/2022
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, 11 de abril de 2022.
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO(12628) Nº 0600027-02.2022.6.02.0000

: 0600027-02.2022.6.02.0000 AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO 
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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 abril de 2022.
 
Publicada no DJE a Portaria Presidência nº

139/2022 (1046176), remeto os autos às unidades de lotação
dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato de
fornecimento de energia elétrica indicados nos arts. 1º e 2º da
referida portaria, a seguir transcrito:

"Art. 1º. Designar os servidores Tony Warren
Gomes de Sá e Tiago Casado Cavalcante
Dantas, ambos lotados na Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuarem como gestor
e gestor substituto respectivamente, do
Contrato nº 01/2022, referente a contratação
direta da empresa EQUATORIAL ALAGOAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inscrita
no CNPJ sob nº 12.272.084/0001-00, para
fornecimento de energia elétrica para as
diversas unidades do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, durante o exercício de
2022, conforme publicação no DOU, da
homologação do Extrato de Contrato.
Art. 2º. Para fiscalização do contrato, ficam
designados:
I- o Chefe da Seção de Administração de
Prédios e Veículos, em relação à prestação dos
serviços relacionados aos prédios da sede do
Tribunal, na Avenida Aristeu de Andrade, e da
antiga sede, na Praça Sinimbu;
II - a Chefe da Seção de Almoxarifado, em
relação à prestação dos serviços destinados
aos galpões do Almoxarifado e da Seção de
Patrimônio;
III - o Supervisor do Fórum Eleitoral de
Maceió, relativamente aos serviços prestados
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para o prédio do respectivo Fórum;
IV - os Chefes e as Chefes dos Cartórios
Eleitorais, para os serviços prestados
relativamente aos imóveis dos respectivos
cartórios, e
V - a Chefe da Seção de Biblioteca e
Editoração - SBE e o Chefe da Seção de
Protocolo, Arquivo e Expedição - SPAE, em
relação à fiscalização dos serviços destinados
ao prédio onde funciona a Biblioteca e Arquivo
deste Tribunal".

Solicito aos senhores fiscais que prestem o apoio
necessário à gestão contratual, especialmente quanto ao
dever de tempestivo atesto dos serviços executados,
considerando o valor mensal a ser pago, cujo atraso pode
ensejar expressivas multas e incidência de encargos diversos
por parte da prestadora.

Portando, espera-se que os fiscais atuem de forma
pró-ativa, no sentido de subsidiar os trabalhos da Unidade
Gestora.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2022, 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
1046202 e o código CRC 8FD0326D.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046202v1
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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 fins que se fizerem necessários, que a
Portaria da Presidência nº 139/2022 (1046176), foi publicada no
DEJE/AL de 11/04/2022, págs. 5/6. 

Documento assinado eletronicamente por MARIA RITA CORREIA LAURINDO DE
MACÊDO SOUTO, Assistente de Apoio Administrativo da Diretoria Geral, em
12/04/2022, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046269 e o código CRC B717018B.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046269v4
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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 abril de 2022.
Considerando a publicação da Portaria da

Presidência nº 139/2022 (1042920), e tendo em vista que o
feito segue sua regular tramitação no âmbito da SAD,
determino sua conclusão nesta Diretoria-Geral. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/04/2022, às 18:54, 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
1046388 e o código CRC E554CD2E.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046388v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2141 - TRE-AL/33ª ZE

Ciente da Portaria Presidência 139 1042920, informo, por
oportuno, que considerando o estabelecido na Portaria nº 604 de 02 de
dezembro de 2015, a Coordenação deste Fórum Eleitoral de Maceió está sob a
condução da 02ª Zona, desde o dia 01/02/2022, sendo aquele Cartório a
acompanhar as questões relativas à energia do FEM.

Era o que tinha a informar.

Documento assinado eletronicamente por JANAÍNA MARA BATALHA DE GOIS, Chefe
de Cartório, em 13/04/2022, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046717 e o código CRC AF4A8F61.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046717v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Vereadora Maria José Pereira Pacheco nº 01 - Bairro Centro - CEP 57275-000 - São Sebastião - AL

 

TERMO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por IVAN PORTELA DE MACEDO, Chefe de
Cartório, em 19/04/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046719 e o código CRC 5EB1F596.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046719v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Progresso nº 360 - Bairro Progresso - CEP 57360-000 - Girau do Ponciano - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

Documento assinado eletronicamente por ALISSON THIAGO NUNES DA SILVA, Chefe
de Cartório, em 18/04/2022, às 09:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046876 e o código CRC AA052342.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046876v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Jurací Tenório Cavalcante, nº 53 - Bairro Centro - CEP 57620-000 - Igaci - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.
 
Igaci, 18 de abril de 2022.
 
 

Documento assinado eletronicamente por TADEU BARREIRA LAGES, Chefe de
Cartório, em 18/04/2022, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046887 e o código CRC 29813D70.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046887v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Presidente Fernando Collor de Melo nº 48 - Bairro Tabuleiro do Pinto - CEP 57100-000 - Rio Largo -

AL

 

CERTIDÃO

Certifico a ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA BRAGA DE OLIVEIRA, Chefe de
Cartório, em 18/04/2022, às 09:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046901 e o código CRC B7F303F5.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046901v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Marechal Floriano Peixoto nº 337 - Bairro Centro - CEP 57150-000 - Pilar - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

Documento assinado eletronicamente por ADELAIDE MICHELE FERREIRA MATIAS,
Chefe de Cartório, em 18/04/2022, às 09:46, 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
1046903 e o código CRC 04446F9B.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046903v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Capitão Bernardino Souto nº 225 - Bairro Centro - CEP 57160-000 - Marechal Deodoro - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

Documento assinado eletronicamente por SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA,
Chefe de Cartório, em 18/04/2022, às 10:14, 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
1046932 e o código CRC 2357AD15.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046932v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Laurentino Gomes de Barros nº 02 - Bairro Centro - CEP 57980-000 - Joaquim Gomes - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

Documento assinado eletronicamente por DÉBORA MATTOS DA CONCEIÇÃO, Chefe
de Cartório, em 18/04/2022, às 10:23, 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
1046939 e o código CRC 4018BF96.

0007020-06.2021.6.02.8000 1046939v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Presidente Dutra nº 385 - Bairro Centro - CEP 57500-000 - Santana do Ipanema - AL

BR-316

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME APPELT, Analista Judiciário,
em 18/04/2022, às 11:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047016 e o código CRC A94B06A3.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047016v2

Atesto 19ª ZE 1047016         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 218



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

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO LUIZ DE MORAES GUERRA
JÚNIOR, Analista Judiciário, em 18/04/2022, 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
1047018 e o código CRC A568C1B2.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047018v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça da Independência, 252 - Bairro Centro - CEP 57600-010 - Palmeira dos Índios - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA,
Chefe de Cartório, em 18/04/2022, às 11:27, 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
1047020 e o código CRC AF8B3182.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047020v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca S/N - Bairro Centro - CEP 57800-000 - União dos Palmares - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO CARVALHO VILLAR DE
MORAES, Chefe de Cartório, em 18/04/2022, às 12:27, 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
1047055 e o código CRC 148A6BEB.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047055v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 1ª Zona Eleitoral

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920.

Documento assinado eletronicamente por KLEBER CELESTINO DA SILVA TORRES,
Chefe de Cartório, em 18/04/2022, às 12:56, 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
1047102 e o código CRC 8E84E95D.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047102v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Praça Coronel José Malta de Sá nº 14 - Bairro Centro - CEP 57540-000 - Mata Grande - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da Portaria Presidência 139 (1042920).

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ADOLFO CAMARA DE ARAUJO,
Chefe de Cartório, em 18/04/2022, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047119 e o código CRC 95FA2D48.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047119v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Francisco Pimentel nº 38 - Bairro Centro - CEP 57930-000 - Passo de Camaragibe - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por VIRGÍLIO WANDERLEY NEPOMUCENO
AGRA, Técnico Judiciário, em 18/04/2022, às 13:22, 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
1047157 e o código CRC 763F8EF7.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047157v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022 TRE-
AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 18/04/2022, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047300 e o código CRC 41AB5E67.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047300v2

Atesto SPAE 1047300         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 225



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua João Lopes Ferreira S/N - Bairro Centro - CEP 57820-000 - Murici - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por FABRÍCIO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Chefe
de Cartório, em 18/04/2022, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047320 e o código CRC B79EF292.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047320v2

Atesto 9ª ZE 1047320         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 226



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

DESPACHO

Maceió, 18 de abril de 2022.
Ciente da Portaria 139/2022 (1042920). ato contínuo,

concluo o presente nesta unidade.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 18/04/2022, 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
1047414 e o código CRC 01351E8D.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047414v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Cônego Nicodemos, nº 16 - Bairro Centro - CEP 57490-000 - Água Branca - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por ARIANE ARCANJO DE SOUZA AMORIM,
Chefe de Cartório Substituta, em 18/04/2022, às 16:54, 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
1047657 e o código CRC E344F003.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047657v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Manoel Maciano nº 418 - Bairro Centro - CEP 57445-500 - São José da Tapera - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ AILTON MARQUES DE FARIAS, Chefe
de Cartório Substituto, em 18/04/2022, às 21:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047911 e o código CRC 8221A1EE.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047911v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Frederico Maia S/N - Bairro Centro - CEP 57700-000 - Viçosa - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por KATHARINE BRANDÃO OLIVEIRA
CARNEIRO NOBRE, Chefe de Cartório, em 19/04/2022, às 07:41, 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
1047921 e o código CRC EE824E81.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047921v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua 22 de dezembro nº 181 - Bairro Centro - CEP 57420-000 - Batalha - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
139/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por DENNYS FABIANO DE MENDONÇA
TORRES, Técnico Judiciário, em 19/04/2022, às 09:14, 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
1047976 e o código CRC 4F543E67.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047976v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Professora Maria José de R. Barros S/N - Bairro Centro - CEP 57580-000 - Major Isidoro - AL

Fórum Eleitoral

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022 TRE-
AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por SIDNEY DA SILVA RÊGO, Chefe de
Cartório, em 19/04/2022, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1047981 e o código CRC DB7FB4F5.

0007020-06.2021.6.02.8000 1047981v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Gervásio de Oliveira Lima nº 147 - Bairro Novo Horizonte - CEP 57312-630 - Arapiraca - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RICARDO BESSA, Chefe de
Cartório Substituto, em 19/04/2022, às 10:04, 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
1048008 e o código CRC 64F4BB61.

0007020-06.2021.6.02.8000 1048008v2

Atesto 22ª ZE 1048008         SEI 0007020-06.2021.6.02.8000 / pg. 233



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua Clarindo Amorim - Bairro Centro - CEP 57570-000 - Cacimbinhas - AL

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por KARLA NUNES DE LIMA, Analista
Judiciário, em 19/04/2022, às 13:08, 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
1048152 e o código CRC 33E55071.

0007020-06.2021.6.02.8000 1048152v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

 
 
 
Atesto ciência da Portaria Presidência 139 1042920,

nesta data.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/04/2022, às 16:27, 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
1048438 e o código CRC 753FDCC1.

0007020-06.2021.6.02.8000 1048438v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 54ª Zona Eleitoral

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS CARDOSO DE OLIVEIRA
JÚNIOR, Chefe de Cartório, em 19/04/2022, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1048440 e o código CRC 9F9213C5.

0007020-06.2021.6.02.8000 1048440v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Rua C, nº 167 - Bairro Comendador Tércio Wanderley - CEP 57230-000 - Coruripe - AL

Conjunto Habitacional Rubens Wanderley

 

ATESTO

Atesto ciência da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 139/2022
TRE-AL/PRE/DG/GDG 1042920.

Documento assinado eletronicamente por IVANA MARIA COSTA MELO, Chefe de
Cartório Substituta, em 20/04/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1049220 e o código CRC 8F65F4FA.
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