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Memorando nº 798 / 2022 - TRE-AL/PRE/CAVE
Maceió, 08 de julho de 2022.

Para: Direção-Geral.

Assunto: INDICAÇÕES. AQUISIÇÃO/LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS.

 

Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho GDG 1097876,

constante nos autos do Procedimento SEI nº 0005505-33.2021.6.02.8000, 
informo que os presentes foram inaugurados por esta Comissão com o intuito
de, tramitando em apartado dos autos retromencionados, poder ser dada a
celeridade necessária ao processeguimento da contratação pertinentes à
filmagem e captação de áudio, bem como à transmissão simultânea a serem
executadas na Auditoria das Urnas Eletrônicas ora em trâmite naquele.
Explico.

Discute-se nestes, especificamente, a gestão sobre contrato que
deverá ser formalizado, cujo o objeto será a locação de bens móveis, insertos
nestes as cadeiras, mesas e computadores, a serem utilizados na Auditoria de
Funcionamento das Urnas.

O impasse foi gerado em virtude de sugestão para que a própria
comissão da Auditoria executasse a gestão de tal contrato, ao que foi, de
forma minudente compelido dada à ausência de expertise dos membros desta
Comissão acerca da temática, o que dentro do interstício de tempo que temos,
poderia comprometer o regular trâmite e elaboração mesmo do devido Termo.

Assim, sugerimos que a Gestão de tal feito seja executada pela
SEPAT, inclusive, corroborando com a narração esposada no Despacho OUV
1096948, que bem definiu ser a expertise, em sua elaboração, ponto capital
para conferir ao negócio futuro firmado maior segurança, evitando os
percalços que, não raras vezes, trazem extremos prejuízos ao demandante.

A SEPAT, tem em seu quadro agentes públicos que detém, pela
prórpia dinâmica de atuação em contratações, o domínio dos conceitos
pertinentes à formação de projeto básico, que não se resumem ao objeto
principal, este considerado como aquisição ou locação, mas sim, envolve
elementos acessórios, como prazos e condições de fornecimento de bens ou
serviços pretendidos pela Administração, como ressaltou a servidora da
Ouvidoria no Despacho Susocitado.

Dessa feita, a Comissão de Votação Paralela subsidiaria no que
pertine ao levantamento das necessidades pertinentes à contratação,
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podendo, inclusive, algum de seus membros atuar como fiscal da execução
deste contrato, contudo, gerir contrato e elaborar Termo de Referência,
parece prejudicado por parte desta Comissão, no momento, em virtude da
ausência de habilidae neste fim e as diversas alterações havidas nas Normas
pertinentes à própria Auditoria que redundaram em atividades outras que
impossibilitam tempo de aprendizagem para gestões dessa temática.

Por fim, segue, em anexo, orçamento levantado por membro
desta Comissão contendo especificações e o quantitativo de móveis (mesas e
cadeiras) a serem locados, ressaltando que na pesquisa realizada pela
servidora constatou-se não existir em Alagoas, Pernambuco e Sergipe,
empresa com essa finalidade, destacando-se ser esta situada na Bahia.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Membro da Comissão, em 08/07/2022, às 15:16, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Membro da Comissão, em 11/07/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 15/07/2022, 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
1102268 e o código CRC B4AF0207.

0007023-24.2022.6.02.8000 1102268v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
 
Considerando a natureza da controvérsia trazida no

Memorando 798 (1102268) e com o escopo de definir a
responsabilidade pela elaboração do termo de referência em questão,
oriento a remessa dos autos à Assessoria de Gestão Estratégica para
incluir na pauta da próxima reunião da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições o tema em questão.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/07/2022, 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
1103762 e o código CRC 9BB5975A.

0007023-24.2022.6.02.8000 1103762v1

Despacho GDG 1103762         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 5



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

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
Informo que por ocasião da reunião ocorrida em 19 de

julho de 2022 (1105396), os membros da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições deliberaram no sentido de aprovar
sugestão de instituição de Comissão responsável pela elaboração de
dois termos de referência: um para locação de mobiliário e outro para
locação de computadores. A comissão será composta pelos seguintes
servidores:

1- Henrique José de Lima Santana (Representante da
STI).

2-Luciana Wander de Oliveira Melo (Representante da
Comissão de Votação Paralela).

3-Neilton Souza Silva Júnior (Representante da SAD).
Assim, apresenta-se a minuta de Portaria 1110142 para

análise da Presidência.
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 22/07/2022, às 09:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Membro da Comissão, em 22/07/2022, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 22/07/2022, 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
1107060 e o código CRC B6B942FF.

0007023-24.2022.6.02.8000 1107060v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - CPPE

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de designação de representantes

para o acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos, nos
termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, consubstanciadas nas atas constantes no processo
SEI nº 0002787-63.2021.6.02.8000;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de parametrização das
atividades a serem realizadas para o perfeito deslinde das atividades
preparatórias às Eleições de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores HENRIQUE JOSÉ DE LIMA

SANTANNA, LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e NEILTON SOUZA SILVA
JÚNIOR para, na condição, respectivamente de Representantes da STI, da
Comissão de Votação Paralela e da SAD, atuarem como responsáveis pela
elaboração do termo de referência e/ou projeto básico, bem como pela gestão
dos contratos respectivos, conforme descrição abaixo:

I- Locação de Mobiliários a serem utilizados na Auditoria de
Funcionamento das Urnas nas Eleições de 2022;

II- Locação de computadores a serem utilizados na Auditoria de
Funcionamento das Urnas nas Eleições de 2022.

Parágrafo único. Os servidores designados, em caso de dúvidas
sobre quantitativos e outros detalhes inerentes à contratação, reportar-se-ão
à Comissão de Votação Paralela das Eleições de 2022 para os devidos
esclarecimentos.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias, contados da
Publicação da presente Portaria, para que os servidores indicados na
presente Portaria, elaborem os Documentos de Formalização da Demanda,
Estudos Técnicos Preliminares e submetam os respectivos Termos de
Referência à aprovação superior. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
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Membro da Comissão, em 22/07/2022, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Membro da Comissão, em 22/07/2022, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 22/07/2022, 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
1110142 e o código CRC 2370677E.

0007023-24.2022.6.02.8000 1110142v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de proposição apresentada pela Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições (1107060), que deliberou
pela necessidade de instituição de comissão responsável pela
elaboração de dois termos de referência: um para locação de
mobiliário e outro para locação de computadores.

Nesse sentido, foi proposto que a aludida comissão fosse
composta pelos servidores Henrique José de Lima Santana
(Representante da STI), Luciana Wander de Oliveira Melo
(Representante da Comissão de Votação Paralela) e Neilton Souza
Silva Júnior (Representante da SAD).

Restrita ao tema, esta Diretoria conclui os autos ao crivo
de V. Exa. para a necessária e compentente deliberação, sugerindo
que seja acolhida a minuta constante do evento 1110142 e
autorizada a lavratura da portaria com as designações em questão.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 22/07/2022, às 13:36, 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
1110456 e o código CRC 3D54479A.

0007023-24.2022.6.02.8000 1110456v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007023-24.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ASSUNTO : Aprovação. Minuta. Portaria. Designação. Gestores

 

Decisão nº 3223 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Versam os autos sobre Minuta de Portaria apresentada
pela Comissão Permanente de Planejamento de Eleições, que tem por
finalidade a instituição de comissão responsável pela elaboração de
dois termos de referência: um para locação de mobiliário e outro para
locação de computadores.                           

Em vista do que consta nestes autos, APROVO  a minuta
da Portaria inserta no evento SEI 1110142.

À Direção-Geral para inserção em bloco de assinatura,
publicação, ciência da presente decisão aos interessados e demais
providências necessárias.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
25/07/2022, às 18:47, 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
1111298 e o código CRC ECC346A9.

0007023-24.2022.6.02.8000 1111298v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 302/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

DE ALAGOAS, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de designação de

representantes para o acompanhamento e fiscalização dos contratos
administrativos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO as deliberações da Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições, consubstanciadas nas atas
constantes no processo SEI nº 0002787-63.2021.6.02.8000;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de
parametrização das atividades a serem realizadas para o perfeito
deslinde das atividades preparatórias às Eleições de 2022,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores HENRIQUE JOSÉ DE

LIMA SANTANNA, LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR para, na condição,
respectivamente, de Representantes da STI, da Comissão de Votação
Paralela e da SAD, atuarem como responsáveis pela elaboração do
termo de referência e/ou projeto básico, bem como pela gestão
dos contratos respectivos, conforme descrição abaixo:

I- Locação de Mobiliários a serem utilizados na Auditoria
de Funcionamento das Urnas nas Eleições de 2022;

II- Locação de computadores a serem utilizados na
Auditoria de Funcionamento das Urnas nas Eleições de 2022.

Parágrafo único. Os servidores designados, em caso de
dúvidas sobre quantitativos e outros detalhes inerentes à
contratação, reportar-se-ão à Comissão de Votação Paralela das
Eleições de 2022 para os devidos esclarecimentos.

Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias,
contados da Publicação da presente Portaria, para que os servidores
indicados na presente Portaria, elaborem os Documentos de
Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares e
submetam os respectivos Termos de Referência à aprovação
superior. 

Portaria Presidência 302 (1111946)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 11



Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
 

Maceió, 26 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/07/2022, às 20:50, 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
1111946 e o código CRC C7BB99AB.

0007023-24.2022.6.02.8000 1111946v4
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Ano 2022 - n. 136 Maceió, sexta-feira, 29 de julho de 2022 2

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/

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 302/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de designação de representantes para o acompanhamento e
fiscalização dos contratos administrativos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Permanente de Planejamento de Eleições,
consubstanciadas nas atas constantes no processo SEI nº 0002787-63.2021.6.02.8000;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de parametrização das atividades a serem realizadas
para o perfeito deslinde das atividades preparatórias às Eleições de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores HENRIQUE JOSÉ DE LIMA SANTANNA, LUCIANA WANDER DE
OLIVEIRA MELO e NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR para, na condição, respectivamente, de
Representantes da STI, da Comissão de Votação Paralela e da SAD, atuarem como responsáveis
pela elaboração do termo de referência e/ou projeto básico, bem como pela gestão dos contratos
respectivos, conforme descrição abaixo:
I- Locação de Mobiliários a serem utilizados na Auditoria de Funcionamento das Urnas nas
Eleições de 2022;
II- Locação de computadores a serem utilizados na Auditoria de Funcionamento das Urnas nas
Eleições de 2022.
Parágrafo único. Os servidores designados, em caso de dúvidas sobre quantitativos e outros
detalhes inerentes à contratação, reportar-se-ão à Comissão de Votação Paralela das Eleições de
2022 para os devidos esclarecimentos.
Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias, contados da Publicação da presente Portaria,
para que os servidores indicados na presente Portaria, elaborem os Documentos de Formalização
da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares e submetam os respectivos Termos de Referência à
aprovação superior.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 26 de julho de 2022.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 304/2022 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 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo n.º ,0002231-27.2022.6.02.8000
resolve:
Art. 1º. Designar os servidores ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, lotado na Seção de Manutenção e
Reparos - SMR, para atuar como fiscal, e o servidor MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, titular da
Seção de Manutenção e Reparos - SMR, para atuar como gestor do contrato nº 28/2022( ),1101470
que tem por objeto a prestação de serviços de impermeabilização com manta asfáltica tipo 3, de
4mm, com película de alumínio e fornecimento de material e mão de obra, almejando proporcionar
segurança e salubridade ao ambiente onde funciona o CPD - Data Center - do prédio sede deste
Regional, firmado com a empresa AR SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
32.246.580/0001-98.

Art. 2º A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos, no que couber, em

Publicação DJEAL. Portaria 302/2022 (1114286)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 13



Ano 2022 - n. 136 Maceió, sexta-feira, 29 de julho de 2022 3

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/

Art. 2º A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos, no que couber, em
conformidade com o previsto no Título IV, da Resolução TRE-AL de n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 27 de julho de 2022.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS
PLENÁRIOS

ATOS DA COORDENADORIA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS(12633) Nº 0600012-24.2022.6.02.0003

PROCESSO
: 0600012-24.2022.6.02.0003 REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE 
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (Maceió - AL)

RELATOR : Relatoria Juiz Federal
Destinatário : Destinatário para ciência pública
FISCAL DA 
LEI

: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

REQUERENTE : JOSE AILTON DA SILVA
ADVOGADO : JOAO ANTONIO SAMPAIO CAMELO (17442/AL)
ADVOGADO : SANDRA MARIA LIMA LOPES (4573/AL)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
INTIMAÇÃO DE PAUTA
A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, torna pública a inclusão do
Processo abaixo na Pauta de Julgamento do dia 03/08/2022. O horário e local de realização da
sessão estão informados em certidão constante no processo (PJE).
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS N° 0600012-24.2022.6.02.0003
ORIGEM: Maceió - AL
PARTES DO PROCESSO
REQUERENTE: JOSE AILTON DA SILVA
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO ANTONIO SAMPAIO CAMELO - AL17442, SANDRA
MARIA LIMA LOPES - AL4573-A
Data da sessão: 03/08/2022
Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, 27 de julho de 2022.
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600497-66.2020.6.02.0044

PROCESSO : 0600497-66.2020.6.02.0044 RECURSO ELEITORAL (Jaramataia - AL)
RELATOR : Relatoria Jurista 2
Destinatário : Destinatário para ciência pública
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.
 
Publicada a Portaria Presidência de n.º 302/2022

(1114279), encaminhem-se os autos aos servidores HENRIQUE JOSÉ
DE LIMA SANTANNA, LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR para, na condição de gestores
designados, darem início aos atos necessários à elaboração do termo
de referência para as contratações em questão.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/07/2022, às 09:15, 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
1114288 e o código CRC E444D828.

0007023-24.2022.6.02.8000 1114288v1
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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 agosto de 2022.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
De ordem do Diretor-Geral, encaminho os

presentes autos a Vossa Senhoria com indagação apresentada
pelo senhor Secretário de Administração a respeito do
que consta do parágrafo segundo do art. 4º da Resolução TSE
23.669/2021 que trata dos atos gerais do processo eleitoral
para as Eleições Gerais deste ano de 2022.

Segundo tal dispositivo, os sistemas informatizados
desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral serão
utilizados exclusivamente em equipamentos de posse da
Justiça Eleitoral, observadas as especificações técnicas
definidas pelo TSE, à exceção dos sistemas eleitorais
disponibilizados ao público externo e do sistema de conexão
JE-Connect.

A dúvida a ser respondida pela Unidade Técnica é:
se a Administração poderia locar equipamentos para auxiliar
os trabalhos do teste de integridade, já que nesses trabalhos
auxiliares serão utilizados sistemas informatizados
desenvolvidos pelo TSE?

Sob tais indagações, encaminho os presentes autos
a Vossa Senhoria para devida análise e ponderações técnicas
que reputarem necessárias. 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assessor de
Gestão Estratégica em substituição, em 01/08/2022, às 14:47, 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
1115619 e o código CRC 71B709CD.

0007023-24.2022.6.02.8000 1115619v1
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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 agosto de 2022.
À AGE
(Em paralelo À CSELE para ciência)
 
Sr. Assessor,
 
Não parece haver questão técnica a ser resolvida e

sim questão de ordem jurídica/normativa a ser interpretada.
No que tange à STI, restrito ao aspecto técnico de

TI, informo que o Sistema de Apoio à Votação Paralela - SAVP
é sistema informatizado desenvolvido pelo Tribunal Superior
Eleitoral.

Doutra sorte, como interpretar? Equipamentos
locados por esta Justiça Eleitoral são equipamentos ou não de
posse da Justiça Eleitoral? Qual o conceito de posse aplicado
ao caso concreto? Posse definitiva do tipo bem permanente
tombado como patrimônio?

Ante ao exposto, salvo entendimento superior
diverso, a questão foge à competência estrita da seara técnica
de TI.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 01/08/2022, 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
1115684 e o código CRC ACD9A67B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 
 
 
1 – OBJETO:  Contratação de empresa especializada para

locação de cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo
secretária, e mesas de escritório, de acordo com o especificado no
ANEXO I, visando atender as necessidades da instalação do
mobiliário necessário à realização dos trabalhos da Comissão de
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, a ser realizado no
auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100
AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640.   

2 – JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação devido a
necessidade de instalação no local de mobiliários compatíveis com o
funcionamento de 20 sessões eleitorais, cujas urnas serão auditadas
no dia das eleições.  

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1. As especificações técnicas do mobiliário estão

apresentadas no Anexo I deste Termo de Referência;
3.2. A qualidade de confecção e acabamento, a

resistência e o atendimento aos requisitos de ergonomia, serão
fatores preponderantes na avaliação do mobiliário devendo ser
atendidas as normas da ABNT, referentes ao tipo de mobiliário que
está sendo locado.

3.3. Especificamente com relação às cadeiras, deverá ser
considerada a ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório –
Cadeiras, dentre outras que se fizerem relevantes.

3.4. As cores da forração das cadeiras deverão ser de
uma só tonalidade para todo o lote a ser locado (preta ou azul).

3.5. As cadeiras/poltronas deverão estar em ótimo estado
de conservação e uso, considerando os parâmetros abaixo:

3.5.1. Forração sem manchas, rasgos ou sinais de
desbotamento;

3.5.2. No caso de fornecimento de alguma
cadeira/poltrona em couro, não deverá apresentar danos tais como:
manchas, rachaduras, rasgos e assemelhados;

3.5.3. Os rodízios e demais regulagens das
cadeiras/poltronas deverão estar em perfeito funcionamento.
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3.6. Deverão ser apresentados, na fase de habilitação,
laudos de conformidade ergonômica, emitido por profissional
habilitado (engenheiro de segurança do trabalho ou médico do
trabalho) ou profissional/entidade com notória especialidade em
ergonomia de que seu produto está de acordo com as normas
regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17. No
caso de cópias, estas deverão estar devidamente autenticadas.

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.1. A qualificação técnica da empresa deverá ser

comprovada por meio de atestados/declarações de execução de
serviços similares de porte equivalente ao objeto deste processo
licitatório. Estes deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja

necessária, será de responsabilidade da contratada, bem como o
transporte para entrega e retirada das mesmas.

5.2. Em caso de danos, substituir o mobiliário danificado
por outro com as mesmas especificações, no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis.

5.3. Observar o perfeito cumprimento do objeto do
Contrato, submetendo-se à mais ampla fiscalização do TRE/AL por
meio de representante por esta indicado, que poderá ser efetuada a
qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso
cumprimento das obrigações assumidas;

5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os
serviços avençados, sem prévia e expressa anuência do TRE/AL;

5.5. Manter durante a execução do Contrato todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.6. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade,
bem como atender prontamente as suas observações e exigências e
prestar os esclarecimentos solicitados;

5.7. Designar formalmente um Preposto para, durante o
período de vigência do contrato, fazer frente à Contratante, na
execução administrativa e operacional do contrato, sempre que for
necessário.

5.8. Indicar endereço eletrônico (email) para o
recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

5.9. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados
por email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive
as Notas de Empenho.

5.10 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS

MATERIAIS
6.1 - A entrega será de 21 dias corridos contados

do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não
devendo ultrapassar, em hipótese alguma,  o prazo dado no subitem
6.3;
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6.2 - O local de entrega será no auditório da OAB, à  Av.
General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 Norte -
Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640, em horário previamente
marcadeo com a Comissão.

6.3 - A entrega final dos itens deverá ocorrer, obrigatória
e de forma improrrogável, até a quarta-feira, dia 28 de setembro de
2022.  

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1
(um) dia útil após o recebimento provisório na nota fiscal. Constatada
a conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para
pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 A contratada, durante a execução da contratação, ficará

sujeita à aplicação de multa de mora e convencional, variável de
acordo com a gravidade dos casos a seguir:

 5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;

 5.2 -
 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após
o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

 5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao
previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de
atraso injustificado estabelecido no item 5.2;

 5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota
de Empenho.

Além disso o fornecedor será passível das sanções
previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993.

As multas de mora e convencional por inexecução
parcial, quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não
ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato celebrado.

6. - DO PAGAMENTO
 6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante

ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias,
após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente
atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

 6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.

 6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento.

 6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as
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retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

 6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá
anexar à nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que
não incidam retenções indesejáveis.

 6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido
deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data
do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde
que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim

apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
7. DO ATESTO DOS SERVIÇOS
7.1. O atesto será dado pela Comissão instituída a tratar

desta contratação.
8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos

que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade
com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente

dentro das especificações estabelecidas neste Termo de Referência,
sendo que a inobservância destas condições implicará em recusa
formal, estando sujeita às penalidades da lei vigente, sem que caiba
qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.

9.2. O controle da entrega e a avaliação da qualidade do
mobiliário serão fiscalizados e aceitos pela Contratante, através de
um representante credenciado da Contratante juntamente com o
preposto da Contratada.

9.3. Ao término das Eleições 2022, am até 3 dias úteis, o
mobiliário deverá ser retirado pela Contratada.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 01/08/2022, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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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
1115896 e o código CRC 43F40361.

0007023-24.2022.6.02.8000 1115896v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 
 
I - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE

  1

• Cadeira Giratória COR PRETA OU AZUL
Assento com concha em madeira e espuma
anatômica.
• Encosto de espaldar médio, com espuma
anatômica.
• Mecanismo de regulagem da altura do
assento com acionamento suave e
travamento em qualquer posição.
• Base giratória injetada em nylon,
reforçadas para aumentar a resistência a
cargas estáticas aplicadas.
• Apoio de braços em formato “T” com
regulagem de altura.
 Regulagem de Altura: Pistão Pneumático;
• Braços com regulagem de altura
• Material de Revestimento do Assento:
injetado em polipropileno
• Material da Estrutura: Carenagem em
Polipropileno;
• Material de Revestimento do Encosto:
Polipropileno revestido com poliéster.
• Material dos Rodízios: Nylon/ ou alumínio
Polido 
PESO SUPORTADO PELO PRODUTO (110KG)
ALTURA DO PRODUTO 86 a 93cm
ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO 40 a 45cm
LARGURA DO PRODUTO aprox.50cm

   80

   2

  Mesa operacional do tipo birô, para uso em
ambientes corporativos, sem gavetas, em
compensado melamínico branco ou bege.    40
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Largura 1400 a 1600mm; Altura
750mm; Profundidade 600mm

OBS. Os itens ficarão à disposição da contratante desde a data da entrega até o último
dia das Eleições 2022, inclusive 2º turno, se houver.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 02/08/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/08/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115898 e o código CRC 02235838.
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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 agosto de 2022.
 
 
 
AO GSAD (Cópia à CPPE).
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminhamos Termo de Referência (1115896) e

Anexo I (1115898), respectivos à locação de mesas e cadeiras
para atender às necessidades da Comissão de Auditoria da
Votação Eletrônica nos trabalhos inerentes à auditoria das
urnas durante as Eleições 2022, para análise e aprovação,
caso de sua aquiescência.

 
Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 01/08/2022, às 17:26, 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
1115983 e o código CRC 7A30CAFF.

0007023-24.2022.6.02.8000 1115983v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1 – OBJETO:  Contratação de empresa especializada para locação de cadeiras
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com o
especificado no ANEXO I, visando atender as necessidades da instalação do mobiliário
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela,
nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem realizados no auditório
da OAB, à  Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica,
Maceió - AL, 57038-640.   

2 – JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação devido a necessidade de instalação no
local de mobiliários compatíveis com o funcionamento de 20 sessões eleitorais, cujas
urnas serão auditadas no dia das eleições, no 1º e 2º turnos, se houver.  

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1. As especificações técnicas do mobiliário estão apresentadas no Anexo I deste
Termo de Referência;

3.2. A qualidade de confecção e acabamento, a resistência e o atendimento aos
requisitos de ergonomia, serão fatores preponderantes na avaliação do mobiliário
devendo ser atendidas as normas da ABNT, referentes ao tipo de mobiliário que está
sendo locado.

3.3. Especificamente com relação às cadeiras, deverá ser considerada a ABNT NBR
13962:2006 - Móveis para escritório – Cadeiras, dentre outras que se fizerem
relevantes.

3.4. As cores da forração das cadeiras deverão ser de uma só tonalidade para todo o
lote a ser locado (preta ou azul).

3.5. As cadeiras/poltronas deverão estar em ótimo estado de conservação e uso,
considerando os parâmetros abaixo:

3.5.1. Forração sem manchas, rasgos ou sinais de desbotamento;

3.5.2. No caso de fornecimento de alguma cadeira/poltrona em couro, não deverá
apresentar danos tais como: manchas, rachaduras, rasgos e assemelhados;

3.5.3. Os rodízios e demais regulagens das cadeiras/poltronas deverão estar em
perfeito funcionamento.
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3.6. Deverão ser apresentados, na fase de habilitação, laudos de conformidade
ergonômica, emitido por profissional habilitado (engenheiro de segurança do trabalho
ou médico do trabalho) ou profissional/entidade com notória especialidade em
ergonomia de que seu produto está de acordo com as normas regulamentadoras, do
Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17. No caso de cópias, estas deverão estar
devidamente autenticadas.

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada por meio de
atestados/declarações de execução de serviços similares de porte equivalente ao
objeto deste processo licitatório. Estes deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das
mesmas.

5.2. Em caso de danos, substituir o mobiliário danificado por outro com as mesmas
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis.

5.3. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso
cumprimento das obrigações assumidas;

5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia
e expressa anuência do TRE/AL;

5.5. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

5.6. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender
prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos
solicitados;

5.7. Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do
contrato, fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do
contrato, sempre que for necessário.

5.8. Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. 

5.9. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

5.10 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS

6.1 - A entrega será de 21 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhada por e–mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma,  o
prazo dado no subitem 6.3;
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6.2 - O local de entrega será no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França
Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640, em horário
previamente marcadeo com a Comissão.

6.3 - A entrega final dos itens deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até
a quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022.  

7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1 (um) dia útil após o recebimento
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e
encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa
de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

 5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;

 5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

 5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

6. - DO PAGAMENTO

 6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

 6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

 6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
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Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

 6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7. DO ATESTO DOS SERVIÇOS

7.1. O atesto será dado pela Comissão instituída a tratar desta contratação.

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG.

9 - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações
estabelecidas neste Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições
implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades da lei vigente, sem que caiba
qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.

9.2. O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão fiscalizados e
aceitos pela Contratante, através de um representante credenciado da Contratante
juntamente com o preposto da Contratada.

9.3 Os itens objeto desta contratação ficaraão à disposição da contratante, desde a
data da entrega, na primeira semana que precede as Eleições, até o encerramento
total das Eleições 2022, inclusive 2º turno, se houver.

9.4. Ao término das Eleições 2022, inclusive 2º turno, se houver, e em até 3 dias úteis
após o encerramento, o mobiliário deverá ser retirado pela Contratada.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 02/08/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 02/08/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116218 e o código CRC 096D15FE.

0007023-24.2022.6.02.8000 1116218v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
Aos membros da Comissão - Portaria 302/2022 -

 1111946
 
Senhores membros, 
 
Segue abaixo a contribuição deste subscritor

quanto à especificação dos equipamentos a serem locados:
 

MICROCOMPUTADOR / NOTEBOOK 

Configurações mínimas:

Computador de mesa desktop / notebook, com 8 GB de memória principal, disco rígido
de, no mínimo, 240GB do tipo SSD, sistema operacional Windows Pro 10 ou superior
em português com as seguintes especificações técnicas mínimas:

 

1. Placa Mãe

1. Possuir integrado Chip (Trusted Platform Module) TPM versão 2.0 ou superior
e acompanhar de fábrica pré-instalado software capaz de habilitar os
recursos mínimos fornecidos pelo mesmo, conforme descrito na parte de
softwares, documentação e gerenciamento dessa documentação técnica;

2. BIOS

1. A interface de configuração deverá ser em, pelo menos, um dos idiomas:
Português do Brasil ou Inglês;

3. Processador

1. Possuir memória cache total de, no mínimo, 8 MB (oito Megabytes);

2. Deverá ser projetado para efetuar computação simultânea de 32 bits e 64
bits;

4. Chipset
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1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 8 GB (oito
gigabytes), padrão DDR4 de 2600 MHz, ou superior;

2. Suporte a expansão de memória para 16 GB (dezesseis gigabytes) ou
superior;

3. Suporte ao padrão SMART II e III ou superior;

4. Controladoras de disco rígido;

5. 1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA III (6 Gb/s);

6. Possuir no mínimo portas USB padrão 2 ou superior para conexão
simultânea de mouse, teclado e até 02 outros itens quaisquer;

 

5. Memória RAM (Random Access Memory)

1. Deverá possuir memória mínima de 8 GB (oito Gigabytes);

6. Unidades de armazenamento

1. Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco rígido com capacidade mínima de
240GB, do tipo SSD;

 

7. Interface de Vídeo

1. Deverá ter recursos para utilização de 02 (dois) monitores com opção de
imagem ou extensão da área de trabalho;

2. Deverão ser fornecidos adaptadores de modo que o monitor fornecido
possa ser ligado a qualquer uma das portas da controladora e assegurar,
assim, o funcionamento dos 02 (dois) monitores simultaneamente.

 

8. Interface de rede cabeada

1. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa-mãe;

2. Total compatibilidade aos padrões IEEE 802.1P, 802.3, 802.3AB, 802.3u e
802.3x;

3. Deverá suportar taxa de transmissão de 10/100/1000 Mbps em modo full-
duplex;

 

10. Teclado

1. Devera ser fornecido 01 (um) teclado com, no mínimo, 107 teclas, padrão
ABNT II;

11. Mouse

Despacho SAU 1116748         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 33



1. Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento;

2. Tipo óptico;

3. Resolução de, no mínimo, 1000 dpi;

4. O tipo de conexão deverá ser PS/2 ou USB;

5. Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem “scroll”;

6. Deverá ser ergonômico e ambidestro (simétrico);

12. Gabinete

1. Deverá possuir botão liga/desliga;

13. Alimentação

1. Deverá possuir fonte de alimentação com chaveamento automático de
110/220;

 

14. Monitor

1. Deverão ser fornecidos 02 monitores por equipamento;

2. Deverá ser do tipo LCD TFT de Matriz Ativa ou LED;

3. Deverá ser do formato 16:10 ou 16:9;

4. Deverá possuir, no mínimo, 19 (dezenove) polegadas na diagonal;

5. Alimentação de 100 a 240 Volts com comutação automática de voltagem;

6. Conectores compatíveis com o equipamento ofertado;

7. Deverá vir acompanhado de cabo de alimentação;

8. Deverá vir acompanhado de pelo menos um cabo de interface de vídeo
compatível com o produto;

15. Softwares

1. O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft
Windows Pro 10 64 bits, ou superior, pré-instalado, em português do Brasil,
com licença de uso;

2. Deverá ser fornecido software de gerenciamento dos recursos de segurança
do TPM, via sistema operacional

 

16. Condições gerais
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1. Deverão ser entregues todos os cabos, drivers e manuais necessários à sua
instalação bem como a de seus componentes

 

 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE JOSÉ DE LIMA SANT'ANNA,
Técnico Judiciário, em 02/08/2022, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116748 e o código CRC 42842959.

0007023-24.2022.6.02.8000 1116748v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
 
 
 
AO GSAD (Cópia à CPPE).
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Encaminhamos Termo de Referência (1116218) e

Anexo I (1115898), respectivos à locação de mesas e cadeiras
para atender às necessidades da Comissão de Auditoria da
Votação Eletrônica nos trabalhos inerentes à auditoria das
urnas durante as Eleições 2022, para análise e aprovação,
caso de sua aquiescência.

 
Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 02/08/2022, 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
1116839 e o código CRC DC6255B9.

0007023-24.2022.6.02.8000 1116839v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
À COMAP/SEIC, para instrução de que trata o art.

8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em caráter
prioritário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/08/2022, às 17:11, 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
1117109 e o código CRC C357168D.

0007023-24.2022.6.02.8000 1117109v1
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E-mail - 1117220

Data de Envio: 
  02/08/2022 18:05:47

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

Para:
    linea.home@hotmail.com

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115896.html
    Anexo_1115898.html
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E-mail - 1117263

Data de Envio: 
  02/08/2022 18:40:13

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

Para:
    contato@rentalbrasil.com.br

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115896.html
    Anexo_1115898.html
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E-mail - 1117294

Data de Envio: 
  02/08/2022 19:05:17

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

Para:
    contato@rentalbrasil.com.br

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115896.html
    Anexo_1115898.html
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E-mail - 1117306

Data de Envio: 
  02/08/2022 19:25:16

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

Para:
    sp@telelok.com.br

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115896.html
    Anexo_1115898.html
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E-mail - 1117757

Data de Envio: 
  03/08/2022 13:01:59

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

Para:
    eventual@live.com.br

Assunto: 
   Locação de móveis - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1116218.html
    Anexo_1115898.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, 03 de agosto de 2022.
À AGE
Prezado Assessor, não obstante as fato de ter sido

designado para compor a Comissão para elaborar Termo de
Referência - TR para os serviços da Votação Paralela e mesmo
tendo auxiliado em parte da elaboração do TR da locação de
mesas e cadeiras, ao avaliar a outra contratação, não me sinto
capaz, tecnicamente falando de elaborar o novo TR.

Digo isto posto que a colaboração da STI foi a
especificação dos equipamentos, enquanto entendo que esse
tipo de locação (que nunca participei) deva ter uma série de
requisitos adicionais que desconheço, haja visto os longos e
bem documentados termos elaborados pela própria STI.

Desta forma, peço minha substituição, nesta
Comissão, por alguém com mais capacidade técnica. Outro
fator, de forma estritamente pessoal, me desistimula a
permanecer na Comissão. Não estou trabalhando de modo
confortável na mesma.

Isso só reforça meu pedido, antes apenas técnico.
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/08/2022, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1117869 e o código CRC 19BC35B7.

0007023-24.2022.6.02.8000 1117869v1
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E-mail - 1117985

Data de Envio: 
  03/08/2022 14:32:45

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

Para:
    bruno@conexao-al.com.br

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Anexo_1115898.html
    Termo_de_Referencia_1116218.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, 03 de agosto de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto a Vossa Senhoria o requerimento do

Chefe da SEPAT (1117869), consistente em pedido de
substituição da Comissão decorrente da Portaria da
Presidência nº 302/2022. 

Alega o requerente que participou da elaboração do
TR da locação de mesas e cadeiras e que não se sente apto
tecnicamente a elaborar o TR de locação de equipamentos de
informática, experiência da qual jamais participou e supõe
possuir uma série de requisitos adicionais que refogem ao seu
conhecimento.

Perscrutando os autos, observo que o TR referente
à locação de mesas e cadeiras (1116218), de fato, foi
apresentado no dia 1/08/2022, sendo subscrito pelos
servidores Luciana Wander de Oliveira Melo e Neilton Souza
Silva Júnior. 

Ante o exposto, esta AGE entende que as razões
suscitadas pelo requerente são bem fundamentadas e
arrazoadas, razão pela qual sugiro que, caso seja da anuência
de Vossa Senhoria, haja interlocução desta Diretoria-Geral
com os Secretários de Tecnologia da Informação e de
Administração, com o objetivo de submeter à Presidência um
nome que possua expertise técnica necessária para a
elaboração do TR de locação de equipamentos de informática
com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 03/08/2022, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 03/08/2022, às 15:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 03/08/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118012 e o código CRC E3596C0B.

0007023-24.2022.6.02.8000 1118012v1
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E-mail - 1118337

Data de Envio: 
  03/08/2022 16:59:18

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

Para:
    contato@conexaooffice.com.br

Assunto: 
   Locação de móveis - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1116218.html
    Anexo_1115898.html
    E_mail_1117757.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, 03 de agosto de 2022.
 
Ciente do despacho AGE 1118012.
Encaminhem-se os autos às Secretarias de Administração

e Tecnologia da Informação para, mediante interlocução direta,
indicarem substituto para o servidor Neilton Souza Silva Júnior.

Em paralelo, com o objetivo de conferir maior celeridade
ao desenlace da contratação, oriento também a remessa dos autos à
integrante LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO para, valendo-
se das especificações já definidas pelo integrante da unidade
técnica (1116748), avaliar a possiblidade de consolidação do termo
de referência respectivo para posterior submissão ao sr. Secretário
de Administração.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/08/2022, às 17:32, 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
1118360 e o código CRC 29C2A948.

0007023-24.2022.6.02.8000 1118360v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2022.
 
 
Senhor Diretor Geral,
 
Acuso ciência do despacho GDG (1118360) ao

tempo em que informo que o Termo de Referência será
elaborado na unidade CAVE com a urgência que o caso
requer, e ainda por entender, enquanto servidora pública, que
o interesse público sempre estará acima do privado.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 05/08/2022, às 11:33, 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
1119505 e o código CRC BE51A195.

0007023-24.2022.6.02.8000 1119505v1
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Maceió, 04 de Agosto de 2022.

PARA: TRE
EVENTO: ELEIÇÃO 2022
LOCAL: 
PERIODO: 28/09 a 31/10 
ASSUNTO: LOCAÇÃO

                                                                ORÇAMENTO 

Prezado (a) senhor (a):
Atendendo solicitação de V.S., apresentamos nossa proposta de acordo com os itens abaixo.

DESCRIÇAO:

40 birôs R$18.000,00
80 cadeiras giratórias R$28.000,00

CUSTOS:

O valor  ajustado  para  locação  dos  bens  móveis,  montagem,  desmontagem e assistência  técnica
durante o período do evento será de R$ 46.000,00 (Quarenta E Seis Mil Reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A combinar.

VALIDADE
Este orçamento tem validade de 30 (trinta) dias a contar desta data.
Certos a de poder contar com vossa preferência, colocamo-nos ao vosso dispor para outros 
esclarecimentos.

Atenciosamente,

Fernanda Lima

                 Setor Comercial
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ORÇAMENTO
APROVAÇÃO DE LOCAÇÃO

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

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

OBS.: Informamos a V.Sa., que todas e quaisquer taxas que venham a ser cobradas, quer 
seja  pela  Promotora  e/ou  Montadora  Oficial  (através  do  manual  do  expositor

como:  taxa  de  energia,  limpeza  na  montagem  e  desmontagem,  administração  do
pavilhão,  dentre  outras)  não  estão  inclusas  no  valor  do  projeto  e   será  de
responsabilidade do Contratante.

.
FORMA DE PAGAMENTO: (  ) A VISTA = 50%  NO PEDIDO E 50% NO DIA DO EVENTO.      

DATA DE VENCIMENTO(     /       /          )       
                                      
VALOR TOTAL: 

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

DATA DA APROVAÇÃO:                                 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

Enviar esta ficha devidamente preenchida, assinada e datada.

Proposta  (1119509)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 53



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

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GDG 1118360, cumpre-me

informar que não, no âmbito da STI, servidor com experiência
em contratos de locação de nenhum espécie.

Registro, outrossim, que o servidor  HENRIQUE
JOSÉ DE LIMA SANT'ANNA, membros da Comissão - Portaria
302/2022 - 1111946, via Despacho SAU 1116748, já repassou
aos demais membros da Comissão as especificações técnicas
de TI para os equipamentos em questão.

Desta forma, ao ver deste subscritor, resta apenas a
construção das cláusulas próprias do serviço de locação,
entre elas o prazo, que, a priori, não necessitam de expertise
em TI, vez que, repiso, as especificações técnicas de TI para
os equipamentos já constam dos autos.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 04/08/2022, às 19:12,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1119558 e o código CRC 07D34A36.
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.234

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

07/07/2022

C0000000042027

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

#

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640 Maceió/AL

06.015.041/0001-38

Luciana Wander

lucianawander@gmail.com; almoxarifado@tre-al.jus.br

Local de Entrega

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640  Maceió/AL

Local de Cobrança

Período de Locação

Data Prev.Entrega 28/09/2022

Periodo DeterminadoAvenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 
NORTEJacarecica

57038-640 Maceió/AL
Data Prev.Retirada

Condição de Pagamento 30 dias após a data de entrega

(82) 9843-7499

30/10/2022

09/07/2022Validade do orçamento:

* OS VALORES ABAIXO SÃO REFERENTES A PAGAMENTOS MENSAIS

Qtde Vlr.Unit.Mensal Vlr.Total/Mensal

Mesa Operacional  L1400 x P750 x A750  L.7000 - 
Platina

19,00 98,72 1.875,68

Mesa Operacional L1600 x P750 x A750 - Platina 21,00 112,89 2.370,69

Cadeira Plus Giratoria Media c/ Braco - Grafite 80,00 73,84 5.907,20

10.153,57Total da Área

10.153,57* Total Mensal da Locação dos Móveis

Outras Despesas 7.010,00

* Total do 01º Mês de Locação + Outras Despesas 17.163,57
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.234

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

07/07/2022

* Crédito Sujeito à análise e aprovação.

* Este orçamento pode ser aceito em partes ou em sua totalidade.

* Para o retorno de locação, as empresas que possuem obrigatoriedade fiscal, deverão enviar o arquivo XML juntamente com o DANFE 
   para o endereço eletrônico nfe@johnrichard.com.br Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula 7ª Parágrafo 7º.

* Será cobrado no primeiro mês de locação uma taxa adicional (outras despesas) de acordo com a data e horário determinada da 
entrega. Este valor refere-se a entrega montagem e posteriormente desmontagem e retirada dos móveis.

Observações

* As imagens são ilustrativas, podendo ocorrer variações de cor e modelo no momento da entrega.

BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.
Avenida José Leite,3251  42700-000  Lauro de 

Freitas/BA
02.964.380/0006-14

* A locação dos bens acima descrito obedecem aos termos do contrato padrão registrado sob n° 793973 no 9º Cartório de Registros 
de Títulos e Documentos de São Paulo, tamvém acessível em nosso site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS
Responsável: Responsável: ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMESANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
Matrícula: Matrícula: 3092031130920311
Departamento: Departamento: SEICSEIC

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Relatório gerado no dia 05/08/2022 12:41:00  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 05/08/2022 12:41:00  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0007023-24.2022.6.02.8000 - Mesas e Cadeiras - Votação Paralela

Pesquisa realizada entre 02/08/2022 18:07:24 e 02/08/2022 18:40:55Pesquisa realizada entre 02/08/2022 18:07:24 e 02/08/2022 18:40:55

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: Cadeira Giratória COR PRETA OU AZUL
Descrição: Descrição: Assento com concha em madeira e espuma anatômica.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

2 / 2 80 R$ 249,38 (un) - R$ 249,38 R$ 19.950,40

ItemItem 2: Mesa operacional do tipo birô
Descrição: Descrição: para uso em ambientes corporativos, sem gavetas, em compensado melamínico branco ou bege.

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

1 / 1 40 R$ 269,00 (un) - R$ 269,00 R$ 10.760,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 30.710,40R$ 30.710,40

Relatório gerado no dia 05/08/2022 12:41:00 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHeX0WZ%2fhJdrxlG7Otwc%2bzd8acPSbG%2brg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDHeX0WZ%252fhJdrxlG7Otwc%252bzd8acPSbG%252brg%253d 1 / 5
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Item 1: Cadeira Giratória COR PRETA OU AZUL

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 318,76R$ 318,76

Órgão:Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

CENTRO DE DOCUMENTAçãO E DISSEMINAçãO DE

Objeto:Objeto: Prestação do serviço de locação de 30 cadeiras plus giratórias médias, com

braços.

Descrição:Descrição: LOCACAO BENS MOVEISLOCACAO BENS MOVEIS - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS: LOCAÇÃO DE 30

CADEIRAS PLUS GIRATÓRIAS MÉDIAS, COM BRAÇOS.

CatSer:CatSer: 2288822888 - LOCACAO BENS MOVEIS

Data:Data: 01/06/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2022 /

UASG: 114637

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 03/02/2022 à 02/08/2022; Palavra Chave: locação cadeira giratória; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

02.964.380/0003-71
* VENCEDOR *

JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. R$ 318,76

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS: LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS PLUS GIRATÓRIAS MÉDIAS, COM BRAÇOS.                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

RJ Rio de Janeiro RUA ROLANDIA, 205 (11) 5698-5300 / (21) 3866-4713 johnrichard@johnrichard.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 180,00R$ 180,00

Órgão:Órgão: SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG 

Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados a

eventos..

Descrição:Descrição: Locação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interiorLocação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior  - CADEIRA

GIRATÓRIALocação com distribuição e manutenção de cadeira giratória,

comrodinhas, com revestimento em couro PU (tecido sintético), na cor amarela

ou branca, acolchoado, com pés e braços em aço cromado, com altura de

encosto cerca de 0,80 m até o piso, assento com 0,46 m, com largura de

aproximadamente 0,47 e profundidade 0, 47 m. (Obs.: os pedidos serão

realizados de acordo com as necessidades desta IES em quantidade mínima de

05 und/diária).

CatSer:CatSer: 2046020460 - LOCACAO DE MESA / CADEIRA /MOBILIARIO DECORACAO INTERIOR

Data:Data: 05/05/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102022 / UASG:451555

Lote/Item:Lote/Item: 3/108

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 05/05/2022 17:54

Homologação:Homologação: 05/05/2022 18:06

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: TO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 03/02/2022 à 02/08/2022; Palavra Chave: locação cadeira giratória; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 249,38 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 249,38 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 249,38

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

80 Unidades Assento com concha em madeira e espuma anatômica.

Relatório gerado no dia 05/08/2022 12:41:00 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHeX0WZ%2fhJdrxlG7Otwc%2bzd8acPSbG%2brg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDHeX0WZ%252fhJdrxlG7Otwc%252bzd8acPSbG%252brg%253d 2 / 5
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

21.452.937/0001-78
* VENCEDOR *

FAZ EVENTOS, LOCACOES E TURISMO EIRELI R$ 180,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA Locação com distribuição e manutenção de cadeira giratória, com rodinhas, com revestimento em couro PU (tecido sintético),
na cor amarela ou branca, acolchoado, com pés e braços em aço cromado, com altura de encosto cerca de 0,80 m até o piso, assento com 0,46 m, com largura
de aproximadamente 0,47 e profundidade 0, 47 m. (Obs.: os pedidos serão realizados de acordo com as necessidades desta IES em quantidade mínima de 05 u
nd/diária).                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

TO Palmas Q 403 SUL ALAMEDA 2, LT 20 (63) 3233-6912/ (63) 9274-8907 fazeventos.to@gmail.com

Relatório gerado no dia 05/08/2022 12:41:00 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHeX0WZ%2fhJdrxlG7Otwc%2bzd8acPSbG%2brg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDHeX0WZ%252fhJdrxlG7Otwc%252bzd8acPSbG%252brg%253d 3 / 5
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Item 2: Mesa operacional do tipo birô

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 269,00R$ 269,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial 

Colégio Militar de Fortaleza

Objeto:Objeto: Registro de preços para a contratação de empresas especializada nos serviços

de locação de equipamentos, realização de eventos e correlatos, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Locação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interiorLocação de Mesa / Cadeira /Mobiliário decoração interior  - Locação por

diária de 01(um) conjunto composto de 01(uma) mesa com 01(uma) cadeira

para atividade tipo conferência, sendo: a mesa retangular tipo escritório nas

dimensões 150 cm (Largura) x 50 cm (Profundidade) x 75 cm (Altura), na cor; a

cadeira giratória tipo escritório, com regulagem em altura, assento e encosto

com espuma, revestida em tecido na cor azul. Já incluso os encargos com

transporte, montagem e desmontagem de todo o material.

CatSer:CatSer: 2046020460 - LOCACAO DE MESA / CADEIRA /MOBILIARIO DECORACAO INTERIOR

Data:Data: 27/04/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22022 / UASG:160046

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/05/2022 09:00

Homologação:Homologação: 05/05/2022 08:47

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 210

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: CE

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Filtros Utilizados: Periodo: 03/02/2022 à 02/08/2022; Palavra Chave: locação mesa escritório; Apenas Materiais; Operador:
QtdFornecedor:

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.508.378/0001-02
* VENCEDOR *

JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI R$ 269,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Locação por diária de 01(um) conjunto composto de 01(uma) mesa com 01(uma) cadeira para atividade tipo conferência, sendo: a mesa retangular
tipo escritório nas dimensões 150 cm (Largura) x 50 cm (Profundidade) x 75 cm (Altura), na cor; a cadeira giratória tipo escritório, com regulagem em altura, as
sento e encosto com espuma, revestida em tecido na cor azul. Já incluso os encargos com transporte, montagem e desmontagem de todo o material.                 

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

CE Eusébio ENT DO FIO, 1740 (85) 9606-2446 conseppt@gmail.com

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 269,00 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 269,00 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 269,00

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

40 Unidades para uso em ambientes corporativos, sem gavetas, em compensado melamínico branco ou bege.

Relatório gerado no dia 05/08/2022 12:41:00 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHeX0WZ%2fhJdrxlG7Otwc%2bzd8acPSbG%2brg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDHeX0WZ%252fhJdrxlG7Otwc%252bzd8acPSbG%252brg%253d 4 / 5
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Cadeira Giratória COR PRETA OU AZULItem 1 - Cadeira Giratória COR PRETA OU AZUL

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
05/05/2022 e 01/06/2022, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - Mesa operacional do tipo birôItem 2 - Mesa operacional do tipo birô

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
27/04/2022, calculado pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 05/08/2022 12:41:00 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: 7uNL%2bfIOV89m%2fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%2bh3HCJDHeX0WZ%2fhJdrxlG7Otwc%2bzd8acPSbG%2brg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=7uNL%252bfIOV89m%252fBD3O0eDghVambNKgfmuHb7j%252bh3HCJDHeX0WZ%252fhJdrxlG7Otwc%252bzd8acPSbG%252brg%253d 5 / 5
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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 agosto de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de instrução para contratação de empresa

para locação de cadeiras giratórias e mesas de escritório
visando a atender as necessidades da instalação do mobiliário
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, a ser
realizado no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França
Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL,
conforme Termo de Referência 1116218 e Anexo I 1115898.

 
Os autos vieram a esta unidade para instrução nos

termo do art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
 
O que compete a esta unidade, neste momento,

seria a estimativa de preço e a sugestão quanto ao tipo e
modalidade de licitação, e eventual dispensa ou
inexigibilidade. Com esse objetivo foram solicitadas propostas
a diversas empresas do ramo de atividade locação de mobília,
bem como foi consultada a plataforma de banco de preços.

 
Inicialmente, destaque-se a baixa apresentação de

proposta por empresas, ante a restrições do mercado locais.
 
Foram juntadas duas propostas encaminhadas a

este Regional, uma da empresa John Richard 1120342 e outra
da empresa Conexão 1119509. Além disso, foram obtidos,
junto a plataforma Banco de Preços (1120398), dois preços de
outras empresas,  um para cadeira giratória e um preço para
mesa tipo birô, acarrentado no seguinte panorama:

 
 

Item Descrição Qtd Empresa Valor
unitário

VALOR
MÉDIO

Valor
Global

VALOR
GLOBAL
MÉDIO

Cadeira
Giratória

John
Richard*1120342

R$
132,25

R$

R$
10.580,53

R$Conexão R$ R$
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1 COR
PRETA OU

AZUL

80 1119509 350,00 R$
220,75 28.000,00 R$

17.660,00
Faz Eventos

Locações
1120398

R$
180,00

R$
14.400,00

2
Mesa

operacional
do tipo birô

40

John Richard*
1120342

R$
171,13

R$
296,71

R$
6.852,00

R$
11.870,66

Conexão
1119509

R$
450,00

R$
18.000,00

Jose Abidenago
Nobre Eireli

1120398
R$

269,00
R$

10.760,00

TOTAL R$
29.530,66

*A empresa John Richard apresentou proposta que continha
R$ 7.010,00 referente ao frete, esse valor foi diluído para 120

unidades (80 cadeiras e 40 mesas).
 
Desta forma, estimamos a presente contratação em

R$ 29.530,66 (vinte e nove mil quinhentos e trinta reais
e sessenta e seis centavos) e sugerimos, s.m.j, a
realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte.

 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 05/08/2022, às 15:16, 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
1120447 e o código CRC FFF23CE8.

0007023-24.2022.6.02.8000 1120447v1
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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 agosto de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1120447,

encaminho os presentes autos para ciência e deliberação.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/08/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121111 e o código CRC 086C898F.

0007023-24.2022.6.02.8000 1121111v1
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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 agosto de 2022.
À COFIN, para reserva de crédito e à SLC, para

elaboração da minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/08/2022, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122323 e o código CRC F9D3FB90.

0007023-24.2022.6.02.8000 1122323v1
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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 agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1122323).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/08/2022, às 19:21, 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
1122325 e o código CRC 7DFAA658.

0007023-24.2022.6.02.8000 1122325v1
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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 agosto de 2022.
À COMAP,
Vieram os autos para elaborar minuta de edital

visando a locação de cadeiras e toldos.
No Termo de Referência (SEI 1116218), consta o

prazo de entrega de  21 dias corridos contados
do recebimento da Nota de Empenho não devendo ultrapassar
o dia 28/09/2022. Consta também que objeto ficará à
disposição da contratante, desde a data da entrega, na
primeira semana que precede as Eleições, até o encerramento
total das Eleições 2022, inclusive 2º turno, se houver.

Diante do que consta no Termo de Referência, a
contratação abrangeria a locação do mobiliário entre todo o
período entre o primeiro e segundo turno, sendo talvez
interessante avaliar a possibilidade de utilizar diárias e frete
para individualizar o preço da contratação para sua
necessidade.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/08/2022, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122906 e o código CRC BE20DFA0.

0007023-24.2022.6.02.8000 1122906v1
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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 agosto de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para reserva de crédito de

mobiliário (cadeiras e mesas), para o evento de votação
paralela.

 
Primeiramente cumpre informar que não houve

previsão orçamentária na LOA para a referida despesa, o que
demandará uso de orçamento do 2º turno de outra despesa
para posterior solicitação de crédito ao TSE.

 
Ocorre que não há individualização por turno no

termo de referência, sendo que o plano interno (PI) a ser
utilizado é individualizado a saber: FUN LOCMAQ1 e FUN
LOCMAQ2.

 
Assim retornamos os autos para que seja informado

o valor a ser contratado para cada turno e consequente
alteração do termo de referência.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 10/08/2022, às 16:06, 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
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1122932 e o código CRC A4138EF4.

0007023-24.2022.6.02.8000 1122932v1
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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 agosto de 2022.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (1122323), retorno os

autos em diligência nos termos do despacho SGO (1122932).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/08/2022, às 16:11, 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
1122981 e o código CRC 5ECA4C79.

0007023-24.2022.6.02.8000 1122981v1
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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 agosto de 2022.
À COMAP, para ciência do Despacho

SGO 0100442 e tratamento conjunto com a questão suscitada
pela SLC, no Despacho 1122906.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2022, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123006 e o código CRC CC763245.

0007023-24.2022.6.02.8000 1123006v1
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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 agosto de 2022.
 
 
À SEALMOX, para os ajustes necessários, no

Termo de Referência CAVE 1116218, para que faça constar,
separadamente, os períodos de locação, para primeiro e
segundos turnos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 11/08/2022, às 14:16, 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
1123743 e o código CRC 01347B9D.

0007023-24.2022.6.02.8000 1123743v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5102 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 
Informo do envio nesta data para a unidade CAVE, onde está

sendo tratada a aquisição em tela.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/08/2022, às 15:58, 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
1123965 e o código CRC 7F197D48.

0007023-24.2022.6.02.8000 1123965v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1 – OBJETO:  Contratação de empresa especializada para locação de
cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de
escritório, de acordo com o especificado no ANEXO ÚNICO
(1124087), visando atender as necessidades da instalação do
mobiliário necessário à realização dos trabalhos da Comissão de
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se
houver, a serem realizados no auditório da OAB, à  Av. General Luiz
de França Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió -
AL, 57038-640.  
1.1 -  A locação em tela abrange o período de  28/09/2022 a
03/10/2022 para o primeiro turno das eleições, estando o mobiliário
disponível para a retirada pela empresa a partir do dia 04/10 e, em
havendo segundo turno, a locação abrangerá também o período de
26/10/2022 a 31/10/2022 e disponível para a retirada a partir do
primeiro dia útil na Justiça Eleitoral após as eleições. 
1.2 -  A locação em tela, assim como as entregas e retiradas dos
materiais, se darão de forma separada, para cada turno das eleições,
caso haja primeiro e segundo turnos, ficando a critério da locadora
manter ou não o mobiliário no local até a realização do segundo
turno, se houver.
2 – JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação devido a necessidade
de instalação no local de mobiliários compatíveis com o
funcionamento de 20 sessões eleitorais, cujas urnas serão auditadas
no dia das eleições, inclusive segundo turno, se houver.  
3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
3.1. As especificações técnicas do mobiliário estão apresentadas no
Anexo ÚNICO deste Termo de Referência;
3.2. A qualidade de confecção e acabamento, a resistência e o
atendimento aos requisitos de ergonomia, serão fatores
preponderantes na avaliação do mobiliário devendo ser atendidas as
normas da ABNT, referentes ao tipo de mobiliário que está sendo
locado.
3.3. Especificamente com relação às cadeiras, deverá ser
considerada a ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para escritório –
Cadeiras, dentre outras que se fizerem relevantes.
3.4. As cores da forração das cadeiras deverão ser de uma só
tonalidade para todo o lote a ser locado (preta ou azul).
3.5. As cadeiras/poltronas deverão estar em ótimo estado de
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conservação e uso, considerando os parâmetros abaixo:
3.5.1. Forração sem manchas, rasgos ou sinais de desbotamento;
3.5.2. No caso de fornecimento de alguma cadeira/poltrona em couro,
não deverá apresentar danos tais como: manchas, rachaduras, rasgos
e assemelhados;
3.5.3. Os rodízios e demais regulagens das cadeiras/poltronas
deverão estar em perfeito funcionamento.
3.6. Deverão ser apresentados, na fase de habilitação, laudos de
conformidade ergonômica, emitido por profissional habilitado
(engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho) ou
profissional/entidade com notória especialidade em ergonomia de que
seu produto está de acordo com as normas regulamentadoras, do
Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17. 
4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.1. A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada por
meio de atestados/declarações de execução de serviços similares de
porte equivalente ao objeto deste processo licitatório. Estes deverão
ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária,
será de responsabilidade da contratada, bem como o transporte para
entrega e retirada das mesmas.
5.2. Em caso de danos, substituir o mobiliário danificado por outro
com as mesmas especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis, improrrogáveis.
5.3. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato,
submetendo-se à mais ampla fiscalização do TRE/AL por meio de
representante por esta indicado, que poderá ser efetuada a qualquer
época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso
cumprimento das obrigações assumidas;
5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços
avençados, sem prévia e expressa anuência do TRE/AL;
5.5. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
5.6. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como
atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os
esclarecimentos solicitados;
5.7. Designar formalmente um Preposto para, durante o período de
vigência do contrato, fazer frente à Contratante, na execução
administrativa e operacional do contrato, sempre que for necessário.
5.8. Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 
5.9. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho.
5.10 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
6. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS
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6.1 - A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada
por e–mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo
dado no subitem 6.3, que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra
primeiro; para o segundo turno, a entrega deverá ocorrer em até 15
dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho
encaminhada por e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese
alguma, o prazo dado no subitem 6.3, que prevalecerá ao prazo
inicial, caso ocorra primeiro.
6.2 - O local de entrega será no auditório da OAB, à  Av. General Luiz
de França Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió -
AL, 57038-640, em horário previamente marcado com a Comissão.
6.3 - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro
turno das eleições, deverá ocorrer, obrigatória e de forma
improrrogável, até a terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, quando
o material será analisado e atestado pela unidade gestora. Em
havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer,
obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de
outubro de 2022.  
7. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1 (um)
dia útil após o recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a
conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para
pagamento.
8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com
a gravidade dos casos a seguir:
8.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso, desde que não ultrapassem a
data destacada no subitem 6.3. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
8.2 -
 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado e
desde que não ultrapassem a data destacada no subitem 6.3. Após o
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;
8.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2;
8.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
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limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
9. - DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s)
pela unidade gestora desta aquisição.
9.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
9.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
9.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejáveis.
9.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro
dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
10. DO ATESTO DOS SERVIÇOS
10.1. O atesto será dado pela Comissão instituída a tratar desta
contratação.
11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os
bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º
, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de
2010 - MPOG.
12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das
especificações estabelecidas neste Termo de Referência, sendo que a
inobservância destas condições implicará em recusa formal, estando
sujeita às penalidades da lei vigente, sem que caiba qualquer tipo de
reclamação por parte da inadimplente.
12.2. O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário
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serão fiscalizados e aceitos pela Contratante, através de um
representante credenciado da Contratante juntamente com o
preposto da Contratada.
12.3. Ao término das Eleições 2022, em até 3 dias úteis, o mobiliário
deverá ser retirado pela Contratada. 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 11/08/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Membro da
Comissão, em 15/08/2022, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123970 e o código CRC 53CD084F.

0007023-24.2022.6.02.8000 1123970v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

ÚNICO - ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTDE

  1

• Cadeira Giratória COR PRETA OU AZUL

Assento com concha em madeira e espuma anatômica.
• Encosto de espaldar médio, com espuma anatômica.
• Mecanismo de regulagem da altura do assento com acionamento suave
e travamento em qualquer posição.
• Base giratória injetada em nylon, reforçadas para aumentar a resistência
a cargas estáticas aplicadas.
• Apoio de braços em formato “T” com regulagem de altura.

 Regulagem de Altura: Pistão Pneumático;
• Braços com regulagem de altura
• Material de Revestimento do Assento: injetado em polipropileno
• Material da Estrutura: Carenagem em Polipropileno;
• Material de Revestimento do Encosto: Polipropileno revestido com
poliéster.
• Material dos Rodízios: Nylon/ ou alumínio Polido 

PESO SUPORTADO PELO PRODUTO (110KG)

ALTURA DO PRODUTO 86 a 93cm

ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO 40 a 45cm

LARGURA DO PRODUTO aprox.50cm

   80

   2
  Mesa operacional do tipo birô, para uso em ambientes corporativos, sem
gavetas, em compensado melamínico branco ou bege. 

Largura 1400 a 1600mm; Altura 750mm; Profundidade 600mm
   40

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
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Membro da Comissão, em 11/08/2022, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Membro da
Comissão, em 15/08/2022, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124087 e o código CRC ED824889.

0007023-24.2022.6.02.8000 1124087v2
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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 agosto de 2022.
 
 
À COMAP e SAD, 
 
Segue TR 1123970  e ANEXO ÚNICO 1124087

 após os devidos ajustes.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 11/08/2022, 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
1124220 e o código CRC B85386E6.

0007023-24.2022.6.02.8000 1124220v1
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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 agosto de 2022.
À SEIC, para instrução, na forma do art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, com base no Termo de
Referência CAVE 1123970.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/08/2022, às 19:03, 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
1124232 e o código CRC A2E00955.

0007023-24.2022.6.02.8000 1124232v1
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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 agosto de 2022.
 
 
À SEIC, para realização de nova pesquisa de

preços, levando-se em consideração os ajustes realizados pela
unidade demandante, que deram origem ao Termo de
Referência CAVE 1123970 e seu Anexo Único, 1124087.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 11/08/2022, às 19:07, 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
1124234 e o código CRC 18E7BBBF.

0007023-24.2022.6.02.8000 1124234v1
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E-mail - 1128319

Data de Envio: 
  18/08/2022 16:32:59

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

Para:
    cheila_teixeira@hotmail.com
    eventospadrao@hotmail.com
    diego@atributcontabilidade.com
    tarcianaclc2009@hotmail.com
    contatojhb2@gmail.com
    adm_almeidasoares@hotmail.com
    printpage@printpage.com.br
    fannueleventos@ig.com.br
    wl_assessoriacontabil@hotmail.com
    jalves_contabil@hotmail.com
    epifanioproducoes@hotmail.com
    mariana@conexao-al.com.br

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115896.html
    Anexo_1115898.html
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E-mail - 1128324

Data de Envio: 
  18/08/2022 16:33:36

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

Para:
    diego@atributcontabilidade.com
    tarcianaclc2009@hotmail.com
    contatojhb2@gmail.com
    fannueleventos@ig.com.br
    jalves_contabil@hotmail.com
    epifanioproducoes@hotmail.com
    mariana@conexao-al.com.br
    cheila_teixeira@hotmail.com
    eventospadrao@hotmail.com
    adm_almeidasoares@hotmail.com
    printpage@printpage.com.br
    wl_assessoriacontabil@hotmail.com

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115896.html
    Anexo_1115898.html
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.234

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

07/07/2022

C0000000042027

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

#

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640 Maceió/AL

06.015.041/0001-38

Luciana Wander

lucianawander@gmail.com; almoxarifado@tre-al.jus.br

Local de Entrega

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640  Maceió/AL

Local de Cobrança

Período de Locação

Data Prev.Entrega 28/09/2022

Periodo DeterminadoAvenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 
NORTEJacarecica

57038-640 Maceió/AL
Data Prev.Retirada

Condição de Pagamento 30 dias após a data de entrega

(82) 9843-7499

04/10/2022

09/07/2022Validade do orçamento:

* OS VALORES ABAIXO SÃO REFERENTES A PAGAMENTOS MENSAIS

Qtde Vlr.Unit.Mensal Vlr.Total/Mensal

Mesa Operacional   - Platina L:1,4 P:0,75 19,00 50,85 966,15

Mesa Operacional   - Platina L:1,6 P:0,75 21,00 58,15 1.221,15

Cadeira  Plus Giratória  c/ Braço - Grafite 80,00 38,04 3.043,20

5.230,50Total da Área

5.230,50* Total Mensal da Locação dos Móveis

Outras Despesas 7.010,00

* Total do 01º Mês de Locação + Outras Despesas 12.240,50

Página 1 de 2
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.234

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

07/07/2022

* Crédito Sujeito à análise e aprovação.

* Este orçamento pode ser aceito em partes ou em sua totalidade.

* Para o retorno de locação, as empresas que possuem obrigatoriedade fiscal, deverão enviar o arquivo XML juntamente com o DANFE 
   para o endereço eletrônico nfe@johnrichard.com.br Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula 7ª Parágrafo 7º.

* Será cobrado no primeiro mês de locação uma taxa adicional (outras despesas) de acordo com a data e horário determinada da 
entrega. Este valor refere-se a entrega montagem e posteriormente desmontagem e retirada dos móveis.

Observações

* As imagens são ilustrativas, podendo ocorrer variações de cor e modelo no momento da entrega.

BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.
Avenida José Leite,3251  42700-000  Lauro de 

Freitas/BA
02.964.380/0006-14

* A locação dos bens acima descrito obedecem aos termos do contrato padrão registrado sob n° 793973 no 9º Cartório de Registros 
de Títulos e Documentos de São Paulo, tamvém acessível em nosso site
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.933

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

18/08/2022

C0000000042027

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

#

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640 Maceió/AL

06.015.041/0001-38

Luciana Wander

lucianawander@gmail.com; almoxarifado@tre-al.jus.br

Local de Entrega

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640  Maceió/AL

Local de Cobrança

Período de Locação

Data Prev.Entrega 26/10/2022

Periodo DeterminadoAvenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 
NORTEJacarecica

57038-640 Maceió/AL
Data Prev.Retirada

Condição de Pagamento Contrato (vide Dia Vencimento)

(82) 9843-7499

01/11/2022

20/08/2022Validade do orçamento:

* OS VALORES ABAIXO SÃO REFERENTES A PAGAMENTOS MENSAIS

Qtde Vlr.Unit.Mensal Vlr.Total/Mensal

Mesa Operacional   - Platina L:1,4 P:0,75 19,00 47,86 909,34

Mesa Operacional   - Platina L:1,6 P:0,75 21,00 54,73 1.149,33

Cadeira  Plus Giratória  c/ Braço - Grafite 80,00 35,80 2.864,00

4.922,67Total da Área

4.922,67* Total Mensal da Locação dos Móveis

* Total do 01º Mês de Locação + Outras Despesas 4.922,67

Página 1 de 2
Proposta JR 2º Turno (1128416)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 88



Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.933

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

18/08/2022

* Crédito Sujeito à análise e aprovação.

* Este orçamento pode ser aceito em partes ou em sua totalidade.

* Para o retorno de locação, as empresas que possuem obrigatoriedade fiscal, deverão enviar o arquivo XML juntamente com o DANFE 
   para o endereço eletrônico nfe@johnrichard.com.br Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula 7ª Parágrafo 7º.

* Será cobrado no primeiro mês de locação uma taxa adicional (outras despesas) de acordo com a data e horário determinada da 
entrega. Este valor refere-se a entrega montagem e posteriormente desmontagem e retirada dos móveis.

Observações

* As imagens são ilustrativas, podendo ocorrer variações de cor e modelo no momento da entrega.

BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.
Avenida José Leite,3251  42700-000  Lauro de 

Freitas/BA
02.964.380/0006-14

* A locação dos bens acima descrito obedecem aos termos do contrato padrão registrado sob n° 793973 no 9º Cartório de Registros 
de Títulos e Documentos de São Paulo, tamvém acessível em nosso site
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E-mail - 1130590

Data de Envio: 
  22/08/2022 14:15:55

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

Para:
    sos.lucena.r@hotmail.com

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

REITERO SOLICITAÇÃO ANTERIOR

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115896.html
    Anexo_1115898.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, 22 de agosto de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de instrução para contratação de empresa

para locação de cadeiras giratórias e mesas de escritório
visando a atender as necessidades da instalação do mobiliário
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, a ser
realizado no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França
Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL,
conforme Termo de Referência 1116218 e Anexo I 1115898.

 
Anteriormente, esta unidade estimou o custo total

da presente contratação em R$ 29.530,66 (vinte e nove mil
quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos) e sugeriu
a Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 
Posteriormente, foi elaborado novo Termo de

Referência (1123970 e 1124087) e os autos vieram para nova
cotação de preços, conforme Despacho GSAD 1124232.

 
Nesse intuito, foram diligenciadas a novas

empresas, bem como àquelas que já haviam fornecido
orçamentos anteriormente. Novamente,  foi encontrado
enorme dificuldade em fornecedores locais, conseguindo-se
apenas uma proposta de um fornecedor com filial na Bahia
com valor de R$ 12.240,50 (doze mil duzentos e quarenta
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reais e cinquenta centavos) para o 1º turno (1128412) e R$
4.922,57 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais e
cinquenta e sete centavos), para o 2º turno (1128416),
totalizando R$ 17.163,07 (dezessete mil cento e sessenta e
três reais e sete centavos).

 
Valendo-se de conceitos trazidos pela nova Lei de

Licitações (Lei nº 14.133/2021), bem como das orientações
contidas na Instrução Normativa SEGES nº 67/2022, tendo em
vista quer não foram realizadas e nem há previsão de
contratação englobadas pelo CNAE nº 7729-2/02 (Aluguel de
móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal;
instrumentos musicais), entendemos como cabível,
s.m.j, a contratação direta por meio de dispensa de licitação
da Empresa BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS
LTDA (CNPJ nº 02.964.380/0006-14) pelo valor total de R$
17.163,07 (dezessete mil cento e sessenta e três reais e sete
centavos), nos termos do art.24, II, da Lei nº 8.666/93.

 
Foram juntadas: a) Consulta consilidada TCU

1131090; b) Consulta SIAFI 1131090; c) Certidão
Trabalhista1131753; d) Certidão FGTS 1131759 e) Certidão
Federal 1132051; f) Certidão Municipal 1132053; g) Certidão
Estadual1132064 e h) Declaração de Nepotismo 1132070.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 23/08/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/08/2022, 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
1130665 e o código CRC 0FD81852.

0007023-24.2022.6.02.8000 1130665v1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 22/08/2022 17:55:14 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. 
CNPJ: 02.964.380/0006-14 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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01941387470Usuário:

22/08/2022 17:57:29Data e hora da consulta:

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

JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. Adimplente02964380
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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.964.380/0006-14
Certidão nº: 27448388/2022
Expedição: 23/08/2022, às 13:59:39
Validade: 19/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 02.964.380/0006-14, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Certidão Trabalhista (1131753)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 96



Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 02.964.380/0006-14

Razão Social: JOHN RICHARD LOCAÇAO DE MOVEIS LTDA

Endereço: R MOISES DE ARAUJO S/N QD C LT 3 GL A LT 4 / BURAQUINHO / LAURO DE FREITAS
/ BA / 42700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei
8.036,  de  11  de  maio  de  1990,  certifica  que,  nesta  data,  a  empresa  acima
identificada  encontra-se  em situação  regular  perante  o  Fundo  de  Garantia  do
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos
referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com
o FGTS.

Validade:20/08/2022 a 18/09/2022

Certificação Número: 2022082000483453341033

Informação obtida em 23/08/2022 14:02:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

0689333 - 2022

CCM 3.495.640-9- Inicio atv :26/11/1999 (R SAO BENEDITO, 01355 - CEP: 04735-003 - Cancelado em: 11/02/2000)

CCM 3.513.465-8- Inicio atv :24/06/2005 (R SION, 66 - CEP: 04774-040 )

CCM 2.951.446-0- Inicio atv :11/02/2000 (R SION, 00066 - CEP: 04774-040 - Cancelado em: 24/06/2005)

CCM 6.388.265-5- Inicio atv :13/08/2019 (R HOMERO VAZ DO AMARAL, 398 - CEP: 04774-030 )

02.964.380/

JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

03/08/2022

30/01/2023

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: 1D03AAE4

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, 
de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:15:53 horas do dia 19/08/2022 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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John Richard Locação de Móveis ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº 02.964.380/0001-00, situada na Rua Sion 66, Socorro, São , representada 

por seu sócio, Pamela Paz), CPF nº 342.075.328-46, carteira de identidade nº 35.186.844-6, 

expedida por SSP ., brasileiro(a), (divorciada), com domicílio na Av Professor Alceu Maynard 

Araújo., nº 2 Torre C1 Apt 12, Vila Cruzeiro,São Paulo SP, DECLARA, sob as penas da lei e nos 

termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução 

CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou 

Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de 

servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal 

daquele Tribunal. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos 

legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação 

de sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 

299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 

ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 

(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) 

a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

São Paulo, 22 de Agosto de 2022. 

 

 

John Richard locação de Móveis Ltda. 

 

________________________________________ 

Pamela Paz 

CO 

 

DocuSign Envelope ID: ADCAC365-A45F-4127-A4B8-2EC45BF4A4D5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1130665, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 23/08/2022, 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
1132132 e o código CRC DA1D76FA.

0007023-24.2022.6.02.8000 1132132v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2022.
Em face do Despacho SEIC 1130665, remeto os

autos à COFIN, para reserva de crédito, e à SLC, para, diante
da relevância dos trabalhos de teste de integridade, antiga
votação paralela, que demandam a locação do mobiliário
tratada nestes autos, elaborar minuta de termo contratual,
considerando as condições indicadas no Termo de Referência
CAVE 1123970.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2022, às 18:41, 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
1132320 e o código CRC ACF0CC30.

0007023-24.2022.6.02.8000 1132320v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1132320).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/08/2022, 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
1132343 e o código CRC EA0611A1.

0007023-24.2022.6.02.8000 1132343v1
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E-mail - 1132704

Data de Envio: 
  24/08/2022 13:09:33

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

Para:
    johnrichard@johnrichard.com.br

Assunto: 
  Dados para preenchimento de contrato - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Com o intuito de finalizar a elaboração do contrato a ser firmado com a empresa de Vossa Senhoria,
solicito que sejam enviados os dados de quem assinará o contrato, quais sejam, nome completo, RG e
CPF.

Outrossim, necessito que sejam confirmados o endereço e o telefone da empresa, uma vez que constam
no processo os seguintes: Endereço: Avenida José Leite, nº 3251, CEP: 42700-000, Lauro de Freitas/BA;
Fone: (11) 5698-5300.

Atenciosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7764 / 7765.
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                              PODER JUDICIÁRIO 

              TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

1 

 

                                 CONTRATO Nº XX/2022 
                             Processo nº 0007023-24.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de 
locação de cadeiras giratórias, 
celebrado entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, com a 
empresa BA - JOHN RICHARD 
LOCACAO DE MOVEIS LTDA.  
 

 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 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 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 BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE 
MOVEIS LTDA., CNPJ nº 02.964.380/0006-14, situada na Avenida José Leite, nº 3251, 
CEP: 42700-000, Lauro de Freitas/BA, Fone: (11) 5698-5300, e-mail: 
johnrichard@johnrichard.com.br, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por XXXX, portador do RG nº XXXX, CPF nº XXXX, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços de impermeabilização, com fulcro no art. 
24, II, da Lei nº 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal 
8.666/93, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes inteiramente sujeitos às 
regras de tal diploma normativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de 
cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com 
o especificado no Anexo I, visando atender as necessidades da instalação do mobiliário 
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela, 
nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem realizados no auditório 
da OAB, na  Av. General Luiz de França Albuquerque, nº 7.100, AL-101 Norte - 
Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor de R$ 17.163,07 (dezessete mil, cento e sessenta e três 
reais e sete centavos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 
  
 A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias 
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não 
devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no Parágrafo Segundo, que 
prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega 
deverá ocorrer em até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado 
no antedito parágrafo, que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O local de entrega será no auditório da OAB, na  Av. General 
Luiz de França Albuquerque, nº 7.100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, CEP: 
57038-640, em horário previamente marcado com a Comissão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro 
turno das eleições, deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-
feira, dia 27 de setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela 
unidade gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, 
obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022.   
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias,  após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a 
legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
       365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à 
conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas; 

b) Substituir o mobiliário danificado, em caso de danos, por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis; 

c) Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL; 

e) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

f) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente 
as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 

g) Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do contrato, 
fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do contrato, 
sempre que for necessário; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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i) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

j) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV 
e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a 
nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus 
sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços objeto deste 

contrato; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital; e 

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução contratual, 

para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste termo 
contratual e perdurará até o dia 31 de dezembro do corrente ano. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 
 
j) cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor 

do(s) item (ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de 
atraso, desde que não ultrapassem a data destacada no § 2º da 
Cláusula Quarta. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
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constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o 
valor do(s) item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de 
substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 
a incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não 
ultrapassem a data destacada no § 2º da Cláusula Quarta. Após o 
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre 
o valor do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto 
por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na 
alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho.  

 
PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
do valor total do contrato celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO NONO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, 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 
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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 a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - 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 nos 8.666/93 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO VINTE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão 
fiscalizados e aceitos pelo Contratante, através de um representante credenciado, 
juntamente com o preposto da Contratada. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
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 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do 
Presidente constante no evento SEI XXXX e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada, eventos SEI nº 1128412 e nº 1128416. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, 
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes 
abaixo: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

  
Pela Empresa 
 

                                                    XXXXXXXX 
 
 
 
                                               ANEXO I 

Minuta de contrato (1132935)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 113



                                                

                              PODER JUDICIÁRIO 

              TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

9 

 

                                  TERMO DE REFERÊNCIA   

1 – OBJETO:  Contratação de empresa especializada para locação de cadeiras 
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com o 
especificado no ANEXO ÚNICO (1124087), visando atender as necessidades da 
instalação do mobiliário necessário à realização dos trabalhos da Comissão de 
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem 
realizados no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-
101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640.   

1.1 -  A locação em tela abrange o período de  28/09/2022 a 03/10/2022 para o 
primeiro turno das eleições, estando o mobiliário disponível para a retirada pela 
empresa a partir do dia 04/10 e, em havendo segundo turno, a locação abrangerá 
também o período de 26/10/2022 a 31/10/2022 e disponível para a retirada a partir do 
primeiro dia útil na Justiça Eleitoral após as eleições.  

1.2 -  A locação em tela, assim como as entregas e retiradas dos materiais, se darão 
de forma separada, para cada turno das eleições, caso haja primeiro e segundo turnos, 
ficando a critério da locadora manter ou não o mobiliário no local até a realização 
do segundo turno, se houver. 

2 – JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação devido a necessidade de instalação no 
local de mobiliários compatíveis com o funcionamento de 20 sessões eleitorais, cujas 
urnas serão auditadas no dia das eleições, inclusive segundo turno, se houver.   

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. As especificações técnicas do mobiliário estão apresentadas no Anexo 
ÚNICO deste Termo de Referência; 

3.2. A qualidade de confecção e acabamento, a resistência e o atendimento aos 
requisitos de ergonomia, serão fatores preponderantes na avaliação do mobiliário 
devendo ser atendidas as normas da ABNT, referentes ao tipo de mobiliário que está 
sendo locado. 

3.3. Especificamente com relação às cadeiras, deverá ser considerada a ABNT NBR 
13962:2006 - Móveis para escritório – Cadeiras, dentre outras que se fizerem 
relevantes. 

3.4. As cores da forração das cadeiras deverão ser de uma só tonalidade para todo o 
lote a ser locado (preta ou azul). 

3.5. As cadeiras/poltronas deverão estar em ótimo estado de conservação e uso, 
considerando os parâmetros abaixo: 

3.5.1. Forração sem manchas, rasgos ou sinais de desbotamento; 

3.5.2. No caso de fornecimento de alguma cadeira/poltrona em couro, não deverá 
apresentar danos tais como: manchas, rachaduras, rasgos e assemelhados; 

3.5.3. Os rodízios e demais regulagens das cadeiras/poltronas deverão estar em 
perfeito funcionamento. 

3.6. Deverão ser apresentados, na fase de habilitação, laudos de conformidade 
ergonômica, emitido por profissional habilitado (engenheiro de segurança do trabalho 
ou médico do trabalho) ou profissional/entidade com notória especialidade em 
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ergonomia de que seu produto está de acordo com as normas regulamentadoras, do 
Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17.  

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1. A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada por meio de 
atestados/declarações de execução de serviços similares de porte equivalente ao 
objeto deste processo licitatório. Estes deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas. 

5.2. Em caso de danos, substituir o mobiliário danificado por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. 

5.3. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia 
e expressa anuência do TRE/AL; 

5.5. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

5.6. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender 
prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

5.7. Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do 
contrato, fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do 
contrato, sempre que for necessário. 

5.8. Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.  

5.9. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

5.10 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

6 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 

6.1 - A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias corridos contados 
do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não devendo 
ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, que prevalecerá ao 
prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega deverá ocorrer em 
até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por 
e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, 
que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 
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6.2 - O local de entrega será no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França 
Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640, em horário 
previamente marcado com a Comissão. 

6.3 - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro turno das eleições, 
deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 27 de 
setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela unidade 
gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, obrigatória 
e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022.   

7 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1 (um) dia útil após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa 
de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

8.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso, desde que não ultrapassem a data destacada 
no subitem 6.3. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 
aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

8.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não ultrapassem a data 
destacada no subitem 6.3. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

8.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 

8.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

9 - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

9.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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9.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

9.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

9.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

10 - DO ATESTO DOS SERVIÇOS 

10.1. O atesto será dado pela Comissão instituída a tratar desta contratação. 

11 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, 
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em 
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010 - MPOG. 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições 
implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades da lei vigente, sem que 
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. 

12.2. O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão fiscalizados 
e aceitos pela Contratante, através de um representante credenciado da Contratante 
juntamente com o preposto da Contratada. 

12.3. Ao término das Eleições 2022, em até 3 dias úteis, o mobiliário deverá ser 
retirado pela Contratada.  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2022.
À AJ-DG, para análise da minuta do contrato.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 24/08/2022, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1132950 e o código CRC 1EB038DD.

0007023-24.2022.6.02.8000 1132950v1
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PROCESSO : 0007023-24.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA. TRE/AL.
ASSUNTO : ANÁLISE. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA. DISPENSA DE LICITAÇÃO.

 

Parecer nº 1197 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos

eletrônicos, instruído com vistas à contratação de empresa
especializada para locação de cadeiras giratórias espaldar
baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, conforme
especificações contidas no Termo de Referência (1123970) e
seu Anexo Único (1124087), visando atender as necessidades
da instalação do mobiliário necessário à realização dos
trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela, nas
Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem realizados no
Auditório da OAB, para, ex vi do parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93, análise da minuta de contrato (1132935).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Instada a realizar a necessária pesquisa de preços,

a Seção de Instrução de Contratações informou que efetivou
consulta a potenciais fornecedores, tendo sido encontrada
uma enorme dificuldade em fornecedores locais, conseguindo-
se apenas uma proposta de uma empresa com filial na Bahia,
que ofertou proposta no valor de R$ 12.240,50 (doze mil
duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos) para o 1º
turno (1128412) e R$ 4.922,57 (quatro mil novecentos e vinte
e dois reais e cinquenta e sete centavos), para o 2º turno
(1128416), totalizando R$ 17.163,07 (dezessete mil cento e
sessenta e três reais e sete centavos).

 
Por fim, com lastro nos conceitos trazidos pela

nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), bem como
nas orientações contidas na Instrução Normativa SEGES
nº 67/2022, tendo em vista que não foram realizadas e nem
há previsão de contratação englobada pelo CNAE nº 7729-
2/02 (aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso
doméstico e pessoal; instrumentos musicais), entendeu como
cabível a contratação direta por meio de dispensa de licitação
da Empresa BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.964.380/0006-14, pelo
valor total de R$ 17.163,07 (dezessete mil cento e sessenta e
três reais e sete centavos), nos termos do art.24, II, da Lei
nº 8.666/93.

 
Constam dos autos os seguintes documentos:
 
- Certidão Federal (1132051);
- Certidão Municipal (1132053);
- Certidão Estadual (1132064);
- Declaração de Nepotismo (1132070);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

(1131753);
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- Certidão de Regularidade do FGTS (1131759);
- Consulta consolidada TCU (1131090);
- CADIN (1131092);
 
A necessária reserva de crédito não foi

juntada aos autos até o presente momento.
 
Ausente, também, a aprovação do Termo de

Referência pela autoridade competente, bem como o
atestado de qualifciação técnica, consoante
estabelecido no item 4 do Termo de Referência.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os Órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga

a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de
sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente no
edital ou no aviso ou instrumento de
contratação direta, vedada a aplicação
combinada desta Lei com as citadas no
referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar que tal opção
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já consta no preâmbulo da minuta do contrato (1132935).
 
De acordo com os elementos e informações

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

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

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 

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

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL
 
A minuta contratual ora analisada atende às

prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: o
objeto e seus elementos característicos, o regime de
execução, o preço e as condições de pagamento, a vigência, o
crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.
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Convém a retificação da legislação indicada
no Parágrafo Primeiro da Cláusula Dez da
minuta 1132935 confeccionada pela Seção de
Licitações e Contratos, substituindo a citada Lei nº
10.520/2002 pela Lei nº 8.666/93.

 
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018

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

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  1102268

2

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

X  1123970

3

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

X  1102268

4

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

X  1130665

5

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

X  1123970

6

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

X  1130665

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

 X Pendente

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

X  1130665

9

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

 X Esclarecer
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10

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

 X Esclarecer

11 Houve a devida reserva de
crédito orçamentário?  X Pendente

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

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

 X  

14

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta,colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  1132070

Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

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

X   

FGTS X  1131759

INSS X  1132051

Receita Federal X  1132051

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X  1131753

17 Consta consulta ao CADIN? X  1131092

18

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

 X  

19

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

X  1131090

 
6. CONCLUSÃO
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Sem embargo, esta AJ-DG recomenda que sejam 
providenciadas:

 
- a reserva de crédito, no valor suficiente
para cobrir a demanda;
- a aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente;
- a juntada do atestado de qualificação
técnica, consoante exigência contida no
item 4 do Termo de Referência;
- a renovação das propostas que se
encontram com prazo de validade
vencido;
- esclarecimentos quanto à
compatibilidade da proposta com o termo
de referência pela unidade demandante; e
- retificação da legislação indicada no
Parágrafo Primeiro da Cláusula Dez, da
minuta 1132935, confeccionada pela
Seção de Licitações e Contratos,
substituindo a citada Lei nº 10.520/2002,
pela Lei nº 8.666/93.
 

À Secretaria de Administração para
aperfeiçoamento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 25/08/2022, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 25/08/2022, às 13:11, 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
1133178 e o código CRC 3FEFFFEA.

0007023-24.2022.6.02.8000 1133178v13
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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 agosto de 2022.
Em atenção ao Parecer 1197, da Assessoria Jurídica

(doc. 1133178), aprovo o Termo de Referência
CAVE 1123970 e remeto os autos à COFIN, para urgente
reserva de crédito.

Em paralelo, devolvo os autos à COMAP para, junto
à SEIC e à SLC, atender às seguintes providências:

- a juntada do atestado de qualificação
técnica, consoante exigência contida no
item 4 do Termo de Referência;
- a renovação das propostas que se
encontram com prazo de validade
vencido;
- esclarecimentos quanto à
compatibilidade da proposta com o termo
de referência pela unidade demandante; e
- retificação da legislação indicada no
Parágrafo Primeiro da Cláusula Dez, da
minuta 1132935, confeccionada pela
Seção de Licitações e Contratos,
substituindo a citada Lei nº 10.520/2002,
pela Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2022, 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
1133969 e o código CRC 6BF983D6.

0007023-24.2022.6.02.8000 1133969v1
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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 agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1133969).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/08/2022, 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
1133984 e o código CRC 1BA75ECB.

0007023-24.2022.6.02.8000 1133984v1
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                                 CONTRATO Nº XX/2022 
                             Processo nº 0007023-24.2022.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de 
locação de cadeiras giratórias, 
celebrado entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, com a 
empresa BA - JOHN RICHARD 
LOCACAO DE MOVEIS LTDA.  
 

 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 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 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 BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE 
MOVEIS LTDA., CNPJ nº 02.964.380/0006-14, situada na Avenida José Leite, nº 3251, 
CEP: 42700-000, Lauro de Freitas/BA, Fone: (11) 5698-5300, e-mail: 
johnrichard@johnrichard.com.br, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por XXXX, portador do RG nº XXXX, CPF nº XXXX, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços de impermeabilização, com fulcro no art. 
24, II, da Lei nº 8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal 
8.666/93, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes inteiramente sujeitos às 
regras de tal diploma normativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de 
cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com 
o especificado no Anexo I, visando atender as necessidades da instalação do mobiliário 
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela, 
nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem realizados no auditório 
da OAB, na  Av. General Luiz de França Albuquerque, nº 7.100, AL-101 Norte - 
Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor de R$ 17.163,07 (dezessete mil, cento e sessenta e três 
reais e sete centavos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 
  
 A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias 
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não 
devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no Parágrafo Segundo, que 
prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega 
deverá ocorrer em até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado 
no antedito parágrafo, que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O local de entrega será no auditório da OAB, na  Av. General 
Luiz de França Albuquerque, nº 7.100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, CEP: 
57038-640, em horário previamente marcado com a Comissão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro 
turno das eleições, deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-
feira, dia 27 de setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela 
unidade gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, 
obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022.   
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias,  após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a 
legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
       365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à 
conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas; 

b) Substituir o mobiliário danificado, em caso de danos, por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis; 

c) Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL; 

e) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

f) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente 
as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 

g) Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do contrato, 
fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do contrato, 
sempre que for necessário; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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i) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

j) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV 
e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a 
nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus 
sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços objeto deste 

contrato; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital; e 

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução contratual, 

para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste termo 
contratual e perdurará até o dia 31 de dezembro do corrente ano. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 
 
j) cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor 

do(s) item (ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de 
atraso, desde que não ultrapassem a data destacada no § 2º da 
Cláusula Quarta. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
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constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o 
valor do(s) item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de 
substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 
a incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não 
ultrapassem a data destacada no § 2º da Cláusula Quarta. Após o 
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre 
o valor do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto 
por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na 
alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho.  

 
PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
do valor total do contrato celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO NONO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, 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 
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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 a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei no 8.666/93, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO VINTE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão 
fiscalizados e aceitos pelo Contratante, através de um representante credenciado, 
juntamente com o preposto da Contratada. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
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 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do 
Presidente constante no evento SEI XXXX e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada, eventos SEI nº 1128412 e nº 1128416. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, 
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes 
abaixo: 

 
Maceió, XX de XXXX de 2022. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

  
Pela Empresa 
 

                                                    XXXXXXXX 
 
 
 
                                               ANEXO I 
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                                  TERMO DE REFERÊNCIA   

1 – OBJETO:  Contratação de empresa especializada para locação de cadeiras 
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com o 
especificado no ANEXO ÚNICO (1124087), visando atender as necessidades da 
instalação do mobiliário necessário à realização dos trabalhos da Comissão de 
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem 
realizados no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-
101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640.   

1.1 -  A locação em tela abrange o período de  28/09/2022 a 03/10/2022 para o 
primeiro turno das eleições, estando o mobiliário disponível para a retirada pela 
empresa a partir do dia 04/10 e, em havendo segundo turno, a locação abrangerá 
também o período de 26/10/2022 a 31/10/2022 e disponível para a retirada a partir do 
primeiro dia útil na Justiça Eleitoral após as eleições.  

1.2 -  A locação em tela, assim como as entregas e retiradas dos materiais, se darão 
de forma separada, para cada turno das eleições, caso haja primeiro e segundo turnos, 
ficando a critério da locadora manter ou não o mobiliário no local até a realização 
do segundo turno, se houver. 

2 – JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação devido a necessidade de instalação no 
local de mobiliários compatíveis com o funcionamento de 20 sessões eleitorais, cujas 
urnas serão auditadas no dia das eleições, inclusive segundo turno, se houver.   

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. As especificações técnicas do mobiliário estão apresentadas no Anexo 
ÚNICO deste Termo de Referência; 

3.2. A qualidade de confecção e acabamento, a resistência e o atendimento aos 
requisitos de ergonomia, serão fatores preponderantes na avaliação do mobiliário 
devendo ser atendidas as normas da ABNT, referentes ao tipo de mobiliário que está 
sendo locado. 

3.3. Especificamente com relação às cadeiras, deverá ser considerada a ABNT NBR 
13962:2006 - Móveis para escritório – Cadeiras, dentre outras que se fizerem 
relevantes. 

3.4. As cores da forração das cadeiras deverão ser de uma só tonalidade para todo o 
lote a ser locado (preta ou azul). 

3.5. As cadeiras/poltronas deverão estar em ótimo estado de conservação e uso, 
considerando os parâmetros abaixo: 

3.5.1. Forração sem manchas, rasgos ou sinais de desbotamento; 

3.5.2. No caso de fornecimento de alguma cadeira/poltrona em couro, não deverá 
apresentar danos tais como: manchas, rachaduras, rasgos e assemelhados; 

3.5.3. Os rodízios e demais regulagens das cadeiras/poltronas deverão estar em 
perfeito funcionamento. 

3.6. Deverão ser apresentados, na fase de habilitação, laudos de conformidade 
ergonômica, emitido por profissional habilitado (engenheiro de segurança do trabalho 
ou médico do trabalho) ou profissional/entidade com notória especialidade em 
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ergonomia de que seu produto está de acordo com as normas regulamentadoras, do 
Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17.  

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1. A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada por meio de 
atestados/declarações de execução de serviços similares de porte equivalente ao 
objeto deste processo licitatório. Estes deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas. 

5.2. Em caso de danos, substituir o mobiliário danificado por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. 

5.3. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia 
e expressa anuência do TRE/AL; 

5.5. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

5.6. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender 
prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

5.7. Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do 
contrato, fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do 
contrato, sempre que for necessário. 

5.8. Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.  

5.9. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

5.10 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

6 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 

6.1 - A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias corridos contados 
do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não devendo 
ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, que prevalecerá ao 
prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega deverá ocorrer em 
até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por 
e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, 
que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 
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6.2 - O local de entrega será no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França 
Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640, em horário 
previamente marcado com a Comissão. 

6.3 - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro turno das eleições, 
deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 27 de 
setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela unidade 
gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, obrigatória 
e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022.   

7 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1 (um) dia útil após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa 
de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

8.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso, desde que não ultrapassem a data destacada 
no subitem 6.3. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 
aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

8.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não ultrapassem a data 
destacada no subitem 6.3. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

8.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 

8.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

9 - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

9.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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9.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

9.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

9.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

10 - DO ATESTO DOS SERVIÇOS 

10.1. O atesto será dado pela Comissão instituída a tratar desta contratação. 

11 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, 
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em 
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010 - MPOG. 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições 
implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades da lei vigente, sem que 
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. 

12.2. O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão fiscalizados 
e aceitos pela Contratante, através de um representante credenciado da Contratante 
juntamente com o preposto da Contratada. 

12.3. Ao término das Eleições 2022, em até 3 dias úteis, o mobiliário deverá ser 
retirado pela Contratada.  
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
À SAD,
Após juntada da minuta ajustada ao que solicitado

no AJ-DG no Parecer 1197.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 25/08/2022, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134089 e o código CRC 9AE297D9.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/08/2022 18:02
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 222

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70280 FUN LOCMAQ1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

25/08/2022 0007023-24.2022.6.02 - 12.240,50

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

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

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS. PRIMEIRO TURNO ELEIÇÕES 2022. PROC
0007023-24.2022.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

25/08/2022 Inclusão 12.240,50

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

25/08/2022 17:50:10
Operação
Inclusão
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/08/2022 18:03
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 223

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339030 70280 FUN LOCMAQ2

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

25/08/2022 0007023-24.2022.6.02 - 4.922,57

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

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

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESES. ELEIÇÕES 2022. SEGUNDO TURNO PROC
0007023-24.2022.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

25/08/2022 Inclusão 4.922,57

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

25/08/2022 17:59:54
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PRÉ-EMPENHO 222-2022; 2022RO001123
PRÉ-EMPENHO 223-2022; 2022RO001124

Observação:

- VALORES CONFORME DOC 1130665.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/08/2022, às 18:19, 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
1134329 e o código CRC 3E71F5E4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Sigam os autos à SEIC, na forma do Despacho

GSAD 1133969, com vista a atender aos seguintes pontos da
diligência recomendada pela AJ-DG:

- a juntada do atestado de qualificação técnica,
consoante exigência contida no item 4 do
Termo de Referência;
- a renovação das propostas que se encontram
com prazo de validade vencido;
- esclarecimentos quanto à compatibilidade da
proposta com o termo de referência pela
unidade demandante;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 00:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134545 e o código CRC BF8E870F.
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.234

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

07/07/2022

C0000000042027

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

#

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640 Maceió/AL

06.015.041/0001-38

Luciana Wander

lucianawander@gmail.com; almoxarifado@tre-al.jus.br

Local de Entrega

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640  Maceió/AL

Local de Cobrança

Período de Locação

Data Prev.Entrega 28/09/2022

Periodo DeterminadoAvenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 
NORTEJacarecica

57038-640 Maceió/AL
Data Prev.Retirada

Condição de Pagamento 30 dias após a data de entrega

(82) 9843-7499

04/10/2022

02/09/2022Validade do orçamento:

* OS VALORES ABAIXO SÃO REFERENTES A PAGAMENTOS MENSAIS

Qtde Vlr.Unit.Mensal Vlr.Total/Mensal

Mesa Operacional - Platina L:1,4 P:0,75 19,00 50,85 966,15

Mesa Operacional - Platina L:1,6 P:0,75 21,00 58,15 1.221,15

Cadeira Plus Giratoria c/ Braco - Grafite 80,00 38,04 3.043,20

5.230,50Total da Área

5.230,50* Total Mensal da Locação dos Móveis

Outras Despesas 7.010,00

* Total do 01º Mês de Locação + Outras Despesas 12.240,50
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.234

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

07/07/2022

* Crédito Sujeito à análise e aprovação.

* Este orçamento pode ser aceito em partes ou em sua totalidade.

* Para o retorno de locação, as empresas que possuem obrigatoriedade fiscal, deverão enviar o arquivo XML juntamente com o DANFE 
   para o endereço eletrônico nfe@johnrichard.com.br Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula 7ª Parágrafo 7º.

* Será cobrado no primeiro mês de locação uma taxa adicional (outras despesas) de acordo com a data e horário determinada da 
entrega. Este valor refere-se a entrega montagem e posteriormente desmontagem e retirada dos móveis.

Observações

* As imagens são ilustrativas, podendo ocorrer variações de cor e modelo no momento da entrega.

BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.
Avenida José Leite,3251  42700-000  Lauro de 

Freitas/BA
02.964.380/0006-14

* A locação dos bens acima descrito obedecem aos termos do contrato padrão registrado sob n° 793973 no 9º Cartório de Registros 
de Títulos e Documentos de São Paulo, tamvém acessível em nosso site
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.933

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

18/08/2022

C0000000042027

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

#

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640 Maceió/AL

06.015.041/0001-38

Luciana Wander

lucianawander@gmail.com; almoxarifado@tre-al.jus.br

Local de Entrega

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640  Maceió/AL

Local de Cobrança

Período de Locação

Data Prev.Entrega 26/10/2022

Periodo DeterminadoAvenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 
NORTEJacarecica

57038-640 Maceió/AL
Data Prev.Retirada

Condição de Pagamento Contrato (vide Dia Vencimento)

(82) 9843-7499

01/11/2022

02/09/2022Validade do orçamento:

* OS VALORES ABAIXO SÃO REFERENTES A PAGAMENTOS MENSAIS

Qtde Vlr.Unit.Mensal Vlr.Total/Mensal

Mesa Operacional - Platina L:1,4 P:0,75 19,00 47,86 909,34

Mesa Operacional - Platina L:1,6 P:0,75 21,00 54,73 1.149,33

Cadeira Plus Giratoria c/ Braco - Grafite 80,00 35,80 2.864,00

4.922,67Total da Área

4.922,67* Total Mensal da Locação dos Móveis

* Total do 01º Mês de Locação + Outras Despesas 4.922,67
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.933

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

18/08/2022

* Crédito Sujeito à análise e aprovação.

* Este orçamento pode ser aceito em partes ou em sua totalidade.

* Para o retorno de locação, as empresas que possuem obrigatoriedade fiscal, deverão enviar o arquivo XML juntamente com o DANFE 
   para o endereço eletrônico nfe@johnrichard.com.br Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula 7ª Parágrafo 7º.

* Será cobrado no primeiro mês de locação uma taxa adicional (outras despesas) de acordo com a data e horário determinada da 
entrega. Este valor refere-se a entrega montagem e posteriormente desmontagem e retirada dos móveis.

Observações

* As imagens são ilustrativas, podendo ocorrer variações de cor e modelo no momento da entrega.

BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.
Avenida José Leite,3251  42700-000  Lauro de 

Freitas/BA
02.964.380/0006-14

* A locação dos bens acima descrito obedecem aos termos do contrato padrão registrado sob n° 793973 no 9º Cartório de Registros 
de Títulos e Documentos de São Paulo, tamvém acessível em nosso site
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E-mail - 1136628

Data de Envio: 
  29/08/2022 15:23:20

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

Para:
    CHEILA_TEIXEIRA@HOTMAIL.COM
    EVENTOSPADRAO@HOTMAIL.COM
    ADM_ALMEIDASOARES@HOTMAIL.COM
    PRINTPAGE@PRINTPAGE.COM.BR
    wl_assessoriacontabil@hotmail.com

Assunto: 
  Locação de móveis 

Mensagem: 
  Prezados,

Solicito proposta de preço referente a locação de móveis de escritório para o período o mês de Outubro,
conforme Termo de Referência e Anexo I que acompanham este email. Tendo em vista a proximidade do
evento, solicito proposta com a maior brevidade possível.

Atenciosamente, 

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

Anexos:
    Anexo_1115898.html
    Termo_de_Referencia_1115896.html
    Termo_de_Referencia_1123970.html
    Anexo_1124087.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, 30 de agosto de 2022.
Senhor Chefe,
 
Nos termos do Despacho GSAD 1134545,

solicitamos manifestação dessa unidade demandante quanto à
compatibilidade das propostas 1137186 e 1137187 ao Termo
de Referência 1123970.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 30/08/2022, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1137167 e o código CRC 242FEC17.

0007023-24.2022.6.02.8000 1137167v1
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.234

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

07/07/2022

C0000000042027

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

#

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640 Maceió/AL

06.015.041/0001-38

Luciana Wander

lucianawander@gmail.com; almoxarifado@tre-al.jus.br

Local de Entrega

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640  Maceió/AL

Local de Cobrança

Período de Locação

Data Prev.Entrega 28/09/2022

Periodo DeterminadoAvenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 
NORTEJacarecica

57038-640 Maceió/AL
Data Prev.Retirada

Condição de Pagamento 30 dias após a data de entrega

(82) 9843-7499

04/10/2022

09/09/2022Validade do orçamento:

* OS VALORES ABAIXO SÃO REFERENTES A PAGAMENTOS MENSAIS

Qtde Vlr.Unit.Mensal Vlr.Total/Mensal

Mesa Operacional - Platina L:1,4 P:0,75 19,00 50,85 966,15

Mesa Operacional - Platina L:1,6 P:0,75 21,00 58,15 1.221,15

Cadeira Plus Giratoria c/ Braco - Grafite 80,00 38,04 3.043,20

5.230,50Total da Área

5.230,50* Total Mensal da Locação dos Móveis

Outras Despesas 7.010,00

* Total do 01º Mês de Locação + Outras Despesas 12.240,50

Proposta 1º Turno (1137186)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 152



Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.234

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

07/07/2022

* Crédito Sujeito à análise e aprovação.

* Este orçamento pode ser aceito em partes ou em sua totalidade.

* Para o retorno de locação, as empresas que possuem obrigatoriedade fiscal, deverão enviar o arquivo XML juntamente com o DANFE 
   para o endereço eletrônico nfe@johnrichard.com.br Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula 7ª Parágrafo 7º.

* Será cobrado no primeiro mês de locação uma taxa adicional (outras despesas) de acordo com a data e horário determinada da 
entrega. Este valor refere-se a entrega montagem e posteriormente desmontagem e retirada dos móveis.

Observações

* As imagens são ilustrativas, podendo ocorrer variações de cor e modelo no momento da entrega.

BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.
Avenida José Leite,3251  42700-000  Lauro de 

Freitas/BA
02.964.380/0006-14

* A locação dos bens acima descrito obedecem aos termos do contrato padrão registrado sob n° 793973 no 9º Cartório de Registros 
de Títulos e Documentos de São Paulo, tamvém acessível em nosso site
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.933

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

18/08/2022

C0000000042027

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

#

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640 Maceió/AL

06.015.041/0001-38

Luciana Wander

lucianawander@gmail.com; almoxarifado@tre-al.jus.br

Local de Entrega

Avenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 NORTE 
Jacarecica

57038-640  Maceió/AL

Local de Cobrança

Período de Locação

Data Prev.Entrega 26/10/2022

Periodo DeterminadoAvenida General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 
NORTEJacarecica

57038-640 Maceió/AL
Data Prev.Retirada

Condição de Pagamento Contrato (vide Dia Vencimento)

(82) 9843-7499

01/11/2022

09/09/2022Validade do orçamento:

* OS VALORES ABAIXO SÃO REFERENTES A PAGAMENTOS MENSAIS

Qtde Vlr.Unit.Mensal Vlr.Total/Mensal

Mesa Operacional - Platina L:1,4 P:0,75 19,00 47,86 909,34

Mesa Operacional - Platina L:1,6 P:0,75 21,00 54,73 1.149,33

Cadeira Plus Giratoria c/ Braco - Grafite 80,00 35,80 2.864,00

4.922,67Total da Área

4.922,67* Total Mensal da Locação dos Móveis

* Total do 01º Mês de Locação + Outras Despesas 4.922,67
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Orçamento

Toll Free  0800 771 5352  Telefone 11 5698-5300 Atendente:

9.933

Fabricio Marinho

TRE-AL - 2022

18/08/2022

* Crédito Sujeito à análise e aprovação.

* Este orçamento pode ser aceito em partes ou em sua totalidade.

* Para o retorno de locação, as empresas que possuem obrigatoriedade fiscal, deverão enviar o arquivo XML juntamente com o DANFE 
   para o endereço eletrônico nfe@johnrichard.com.br Ajuste SINIEF 07/05, Cláusula 7ª Parágrafo 7º.

* Será cobrado no primeiro mês de locação uma taxa adicional (outras despesas) de acordo com a data e horário determinada da 
entrega. Este valor refere-se a entrega montagem e posteriormente desmontagem e retirada dos móveis.

Observações

* As imagens são ilustrativas, podendo ocorrer variações de cor e modelo no momento da entrega.

BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.
Avenida José Leite,3251  42700-000  Lauro de 

Freitas/BA
02.964.380/0006-14

* A locação dos bens acima descrito obedecem aos termos do contrato padrão registrado sob n° 793973 no 9º Cartório de Registros 
de Títulos e Documentos de São Paulo, tamvém acessível em nosso site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5654 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 

 
 
Informo do encaminhamento destes autos à

unidade CAVE, unidade demandante do objeto destes autos.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/08/2022, às 13:03, 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
1137349 e o código CRC 7056DEC9.

0007023-24.2022.6.02.8000 1137349v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
 
 
À SEIC,
 
 
Da análise das propostas apresentadas nos eventos

 1137186 e 1137187 , respectivas ao Termo de Referência
CAVE 1123970, esta unidade demandante informa que ambas
são compatíveis com as exigências preestabelecidas.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 30/08/2022, 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
1137358 e o código CRC 8B681C22.

0007023-24.2022.6.02.8000 1137358v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1134545,

juntamos Atestado de Capacidade Técnica 1136445 e
Orçamentos (1137186 e 1137187) com data de validade em
09/09/2022. A Unidade Demandante CAVE já informou
(1137358) que as propostas são compatíveis com o Termo de
Referência.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 30/08/2022, às 14:18, 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
1137532 e o código CRC 67E8BE65.

0007023-24.2022.6.02.8000 1137532v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1133969, ao

Despacho SLC 1134089, aos docs. 1134326 e 1134327 e ao
Despacho SEIC 1137532, para devolver os autos à análise da
Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/08/2022, às 20:13, 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
1138416 e o código CRC 7493FF8B.

0007023-24.2022.6.02.8000 1138416v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0007023-24.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ASSUNTO : COMPLEMENTAÇÃO. ANÁLISE. LEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA.

 

Parecer nº 1330 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução, em razão dos
apontamentos insertos no Parecer nº 1197/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1133178).

 
O Senhor Secretário de Administração aprovou o

Termo de Referência (Despacho GSAD 1133969).
 
Consta nos eventos SEI nº 1134326 e nº 1134327,

as respectivas reservas de créditos.
 
A Seção de Licitações providenciou a juntada de

nova minuta 1134088, retificada de acordo com as sugestões
desta Unidade Administrativa.

 
No evento SEI nº 1137358, a unidade demandante

informa sobre a compatibilidade das propostas (1137186 e
1137187), devidamente atualizadas, com as exigências
preestabelecidas no termo de referência.

 
Assim, considerando atendidas as diligências

recomendadas, em face de sua regularidade jurídica, esta AJ-
DG, ex vi do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, em
complemento ao Parecer 1197 (1133178) aprova a
minuta 1134088 de contrato, que tem por objeto
contratação direta por meio de dispensa de licitação, com
fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, da
Empresa Empresa BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE
MOVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.964.380/0006-
14, pelo valor total de R$ 17.163,07 (dezessete mil cento e
sessenta e três reais e sete centavos), para a prestação de
serviços de locação de cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo
secretária, e mesas de escritório, visando atender as
necessidades da instalação do mobiliário necessário à
realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação
Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem
realizados no Auditório da OAB.

 
Ressalto, por oportuno, que a Administração

deve observar que as despesas decorrentes de
contratações da mesma natureza, no decorrer do
presente exercício, não deverão ultrapassar o limite de
R$ 17.600 (dezessete mil e seiscentos
reais), estabelecido para a modalidade de dispensa de
licitação, prevista no art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93, cujos valores foram atualizados pelo Decreto
nº 9.412/2018, de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Parecer 1330 (1138835)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 160



 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 31/08/2022, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 31/08/2022, às 18:22, 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
1138835 e o código CRC 318746D4.

0007023-24.2022.6.02.8000 1138835v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
 
Considerando o parecer do sr. Assessor Jurídico

(1138835), opinando pela possibilidade da contratação direta, nos
termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, encaminhem-se os
autos à Secretaria de Administração para os fins do § 2º do art. 10 da
Resolução TRE-AL de n.º 15.787/2017, com o registro de que seja
observado o disposto na parte final do sobredito parecer.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 31/08/2022, às 19:28, 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
1139487 e o código CRC F41EC4C5.
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2022

 
Considerando o que consta destes autos, em especial o

DESPACHO SEIC (doc. 1130665), da Seção de Instrução de Contratações deste
Tribunal, bem como o Parecer n.º 1330/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-
DG (doc. 1138835), tendo em vista o disposto no artigo 112, I, da Resolução
15.904, de 09 de julho de 2018 (Regulamento da Secretaria), AUTORIZO a
contratação, por dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei
nº 8.666/1993, com suas alterações, da Empresa BA - JOHN RICHARD
LOCACAO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.964.380/0006-
14, pelo valor total de R$ 17.163,07 (dezessete mil cento e sessenta e três
reais e sete centavos), para a prestação de serviços de locação de cadeiras
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, visando
atender as necessidades da instalação do mobiliário necessário à realização
dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela, nas
Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem realizados no Auditório
da OAB, conforme especificações constante do Termo de Referência (doc.
1123970) e Anexo Único (doc. 1124087), em conformidade com as propostas
(docs. 1128412 e 1128416).

À COFIN, para emitir a competente nota de empenho, servindo-se
das informações acima mencionadas, devendo dela constar que a contratação
está vinculada ao Termo de Referência contido neste
procedimento eletrônico, estabelecido no evento SEI 1123970, e às propostas
apresentadas pela empresa, registradas no presente procedimento eletrônico,
assim como, quanto às sanções administrativas, em caso de descumprimento
das condições pactuadas, ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e as consignadas no
Termo de Referência.

À SEIC, para publicação no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2022, às 17:36, 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
1140102 e o código CRC 58922697.
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À SGO,
Para as providências do Termo de Dispensa de

Licitação nº 7 (1140102).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/09/2022, às 17:59, 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
1140450 e o código CRC E0CAFDC1.
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Devolvemos o presente procedimento,

encaminhado a esta SGO para emissão de notas de empenho,
pelas seguintes razões:

1) Que nos seja informado o número do respectivo
contrato; e

2) que seja observado que o termo de dispensa
indica CNPJ diverso(filial e matriz) do que consta em algumas
certidões apresentadas, inclusive aquela relativa ao ente
municipal, doc SEI 1132053,(indispensável em se tratando de
prestação de serviços), que nos parece essencial esclarecer.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 02/09/2022, às 12:57, 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
1141040 e o código CRC 4B7EC487.
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
À GSAD,
Retornamos os autos em diligência, nos termos do

despacho SGO (1141040).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/09/2022, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141484 e o código CRC 6364D33B.
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
Em face do Despacho SGO 1141040, chamo o feito

à ordem e torno sem efeito o Termo de Dispensa de Licitação
7 (doc. 1140102), pedindo vênia para submeter o feito à
deliberação superior, posto que há minuta contratual
submetida à análise da AJ-DG e aprovação do Sr. Diretor-Geral
(doc. 1134088), para ulterior autorização da Presidência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2022, às 20:25, 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
1141864 e o código CRC 78AEE1EA.
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de setembro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
 os presentes autos foram autuados com o escopo de

promover a contratação de empresa especializada para locação de
cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de
escritório, conforme especificações contidas no Termo de Referência
(1123970) e seu Anexo Único (1124087), visando atender as
necessidades da instalação do mobiliário necessário à realização dos
trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela, nas
Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem realizados no
Auditório da OAB, para, ex vi do parágrafo único do art. 38 da Lei nº
8.666/93, análise da minuta de contrato (1132935).

Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de
Contratações promoveu consulta a potenciais fornecedores, tendo
sido encontrada uma enorme dificuldade em fornecedores locais,
conseguindo apenas uma proposta de uma empresa com filial na
Bahia, que ofertou os serviços pelo valor de R$ 12.240,50 (doze mil
duzentos e quarenta reais e cinquenta centavos) para o 1º turno
(1128412) e R$ 4.922,57 (quatro mil novecentos e vinte e dois reais e
cinquenta e sete centavos), para o 2º turno (1128416), totalizando R$
17.163,07 (dezessete mil cento e sessenta e três reais e sete
centavos). Por tal razão, sugeriu a contratação direta por dispensa de
licitação, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, da Empresa
Formas Comércio e Serviços Ltda - Formas Móveis, inscrita no CNPJ
sob o nº 02.340.082/0001-49, pelo total de R$ 17.163,07 (dezessete
mil cento e sessenta e três reais e sete centavos).

Oficiando nos autos (1138835), a Assessoria
Jurídica aprovou a minuta 1134088 de contrato, que tem por objeto
contratação direta por meio de dispensa de licitação, com
fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. Ressaltou,
todavia, que a Administração deve observar que as despesas
decorrentes de contratações da mesma natureza, no decorrer do
presente exercício, não deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais), estabelecido para a modalidade de

Conclusão GDG 1142262         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 168



dispensa em questão.
Com essas informações, esta Diretoria conclui os autos a

V. Exa. para a necessária e competente deliberação, sugerindo, com
as vênias de estilo, que seja autorizada a contratação direta, com
esteio no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, da Empresa Formas
Comércio e Serviços Ltda - Formas Móveis, inscrita no CNPJ sob o nº
02.340.082/0001-49, pelo total de R$ 17.163,07 (dezessete mil cento
e sessenta e três reais e sete centavos).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/09/2022, às 15:08, 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
1142262 e o código CRC B70D0E49.

0007023-24.2022.6.02.8000 1142262v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Em tempo, peço vênia a V. Exa. para retificar a parte

final constante da conclusão 1142262, de modo a nela fazer constar a
seguinte passagem: Com essas informações, esta Diretoria conclui os
autos a V. Exa. para a necessária e competente deliberação,
sugerindo, com as vênias de estilo, que seja autorizada a contratação
direta, com esteio no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, da
Empresa BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 02.964.380/0006-14, pelo valor total
de R$ 17.163,07 (dezessete mil cento e sessenta e três reais e sete
centavos), para a prestação de serviços de locação de cadeiras
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório,
visando atender as necessidades da instalação do mobiliário
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da
Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a
serem realizados no Auditório da OAB.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/09/2022, às 18:31, 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
1143412 e o código CRC EE9B037C.

0007023-24.2022.6.02.8000 1143412v1

Conclusão GDG 1143412         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 170



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 : 0007023-24.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA

ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Instalação do mobiliário necessário à realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da
Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver

 

Decisão nº 3880 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento de contratação de empresa
especializada com vistas à locação de acdeiras giratórias espaldar
baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, em conformidade com o
Termo de Referência (1123970) e seu Anexo Único (1124087), com
vistas a atender as necessidades da instalação do mobiliário
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da
Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a
serem realizados no Auditório da OAB, para, ex vi do parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93, análise da minuta de contrato
(1132935).

Ocorre que após pesquisa de preços, a Seção de
Instrução de Contratações realizou consulta a potenciais
fornecedores, mas teve grande dificuldade em encontrar
fornecedores locais, obtendo apenas uma proposta de uma empresa
com filial na Bahia, que ofereceu os serviços pelo valor de
R$ 12.240,50 (doze mil duzentos e quarenta reais e cinquenta
centavos) para o 1º turno (0118412) e R$ 4.922,57 (quatro mil
novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), para o
2º turno (1128416), totalizando R$ 17.163,07 (dezessete mil cento e
sessenta e três reais e sete centavos). Por este motivo, a Secretaria
de Administração sugeriu promover a aquisição em tela por meio de
dispensa de licitação, com fulcro no inciso  II do art. 24 da Lei nº
8.666/93, da Empresa BA - JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.964.380/0006-14, pelo total
de R$ 17.163,07 (dezessete mil cento e sessenta e três reais e sete
centavos).

Em trâmite de instrução, os autos seguiram para
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, que se
pronunciou por conduto do Parecer 1330 (1138835), pela aprovação
da minuta do Contrato (1134088), que tem por objeto
contratação direta por meio de dispensa de licitação, com
fundamento no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Assim, lastreado no mencionado opinativo da AJ/DG, além
de toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de dispensa de
licitação, nos moldes das Conclusões do Sr. Diretor-Geral (1142262,
1143412), e AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº
8.666/1993, a contratação direta da empresa BA - JOHN
RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA , inscrita no CNPJ sob o
nº 02.964.380/0006-14, no valor de R$ 17.163,07 (dezessete mil
cento e sessenta e três reais e sete centavos).

Desta feita, determino a remessa dos autos à Secretaria
de Administração para as providências, junto às unidades
competentes, tendentes ao cumprimento da presente Decisão,
devendo a Administração observar que as despesas
decorrentes de contratações da mesma natureza, no decorrer
do presente exercício, não deverão ultrapassar o limite de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), estabelecido
para a modalidade de dispensa em questão.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/09/2022, às 20:35, 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
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1143484 e o código CRC 2E3FA551.
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À SLC, para consolidação da minuta contratual e

demais providências cabíveis.
À COFIN, para emissão da respectiva nota de

empenho.
À CAVE, para acompanhamento e contato prévio

com o fornecedor, considerando a proximidade da data do
Primeiro Turno de Votação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, 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
1143770 e o código CRC 9C012A94.
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À SGO, informando que o contrato a ser firmado

com a empresa JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS
LTDA., terá a numeração 42/2022.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/09/2022, 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
1143933 e o código CRC EA1A9D26.
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À SGO, retificando a numeração do contrato. O

contrato a ser firmado com a empresa John richard, terá o
número 43/2022 e não 42/2022, como informado no Despacho
SLC 1143933.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/09/2022, às 15:01, 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
1144205 e o código CRC 572F0EEC.
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br>
Para: "Johnrichard" <johnrichard@johnrichard.com.br>
Data: 06/09/2022 02:52 PM
Assunto: Re: RES: Dados pessoais do representante - Contrato TRE/AL

Prezado senhor,

Segue, em anexo, o Contrato nº 43/2022, a ser firmado entre o TRE/AL e a a empresa BA - JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE
MÓVEIS LTDA.

Se a representante legal da empresa possuir assinatura digital, solicito que o termo seja assinado desta forma e
encaminhado ao e-mail slc@tre-jus.br.

Se não, solicito que sejam imprimidas e assinadas duas vias e que as mesmas sejam encaminhadas ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-090.
 
Informo que, após a assinatura por parte da representante da empresa, o contrato seguirá para assinatura do Presidente
deste Regional e só depois será publicado o seu extrato no DOU. Isso levará alguns dias para acontecer.

Atenciosamente,
 
 
Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.
 

From: Johnrichard <johnrichard@johnrichard.com.br>
 To: Andrea de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>

 Cc: Marcio de Jesus <marcio.jesus@johnrichard.com.br>, Jocilea Santos <jocilea.santos@johnrichard.com.br>
 Date: Tue, 6 Sep 2022 16:49:48 +0000

 Subject: RES: Dados pessoais do representante - Contrato TRE/AL
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Andréa, boa tarde! Tudo bem?
 
Fizemos o envio dessa documentação no dia 29/08, de qualquer maneira, coloquei o e-mail em anexo.
 
Temos alguma previsão da conclusão do processo para enviarmos o pedido internamente?
 
Aguardamos retorno.
 
Atenciosamente,
 

Fabrício Marinho
Inside Sales
0800 771 5352 | +55 11 99726-0794
www.johnrichard.com.br
fabricio.marinho@johnrichard.com.br

 

Sua equipe possui mobiliário adequado
para o Home Office?

Clique para conhecer o Work.In,
solução de mobiliário e ergonomia para Home Office.

Preserve o meio ambiente. Imprima somente se necessário.
 
De: Andrea de Albuquerque César <andreacesar@tre-al.jus.br>

 Enviada em: terça-feira, 6 de setembro de 2022 13:12
 Para: Johnrichard <johnrichard@johnrichard.com.br>
 Assunto: Dados pessoais do representante - Contrato TRE/AL

 Prioridade: Alta
 
Prezado senhor,

 
Com o intuito de finalizar a elaboração do contrato a ser firmado com a empresa de Vossa Senhoria, solicito que se
enviados, com a maior brevidade possível, os dados de quem assinará o contrato, quais sejam, nome completo, R
CPF.

 
Outrossim, necessito que sejam confirmados o endereço e o telefone da empresa, uma vez que constam no process
seguintes: Endereço: Avenida José Leite, nº 3251, CEP: 42700-000, Lauro de Freitas/BA; Fone: (11) 5698-5300.

 
Atenciosamente,
Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.
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Anexados:

Arquivo: 43 - Locação de cadeiras
giratórias - PA 0007023-24.2022.pdf

Tamanho:
136k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para emissão da nota de empenho

(1143770), porém, conforme anotado no despacho SGO
(1141040), havia duas pendências, sendo a numeração do
contrato suprida pelo despacho SLC (1143933).

 
Entretanto, foram juntados aos autos certidões que

ora estão no CNPJ da filial, ora no da matriz, em especial a
CND municipal, vez que se trata de prestação de serviços,
tributada pelo ISS.

 
Na Decisão nº 3880/2022 (1143484), a dispensa de

licitação foi concedida à empresa BA - JOHN RICHARD
LOCAÇÃO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.964.380/0006-14, filial sediada em Lauro de Freitas-BA.

 
Diante do exposto, reiteramos a importância de se

esclarecer este ponto antes da emissão do respectivo
empenho.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 08/09/2022, às 18:56, 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?
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                                 CONTRATO Nº 43/2022 
                             Processo nº 0007023-24.2022.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de 
locação de cadeiras giratórias, 
celebrado entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, com a 
empresa BA - JOHN RICHARD 
LOCACAO DE MOVEIS LTDA.  
 

 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 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 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 BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE 
MOVEIS LTDA., CNPJ nº 02.964.380/0006-14, situada na Avenida José Leite, nº 3251, 
CEP: 42700-000, Lauro de Freitas/BA, Fone: (11) 5698-5300, e-mail: 
johnrichard@johnrichard.com.br, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Pamela Paz, portadora do RG nº 35.186.844-6, CPF nº 342.075.328-
46, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de 
impermeabilização, com fulcro no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal 
8.666/93, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes inteiramente sujeitos às 
regras de tal diploma normativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de 
cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com 
o especificado no Anexo I, visando atender as necessidades da instalação do mobiliário 
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela, 
nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem realizados no auditório 
da OAB, na  Av. General Luiz de França Albuquerque, nº 7.100, AL-101 Norte - 
Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor de R$ 17.163,07 (dezessete mil, cento e sessenta e três 
reais e sete centavos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 
  
 A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias 
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não 
devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no Parágrafo Segundo, que 
prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega 
deverá ocorrer em até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado 
no antedito parágrafo, que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O local de entrega será no auditório da OAB, na  Av. General 
Luiz de França Albuquerque, nº 7.100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, CEP: 
57038-640, em horário previamente marcado com a Comissão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro 
turno das eleições, deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-
feira, dia 27 de setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela 
unidade gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, 
obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022.   
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias,  após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a 
legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
       365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à 
conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas; 

b) Substituir o mobiliário danificado, em caso de danos, por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis; 

c) Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL; 

e) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

f) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente 
as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 

g) Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do contrato, 
fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do contrato, 
sempre que for necessário; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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i) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

j) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV 
e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a 
nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus 
sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços objeto deste 

contrato; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital; e 

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução contratual, 

para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste termo 
contratual e perdurará até o dia 31 de dezembro do corrente ano. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 
 
j) cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor 

do(s) item (ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de 
atraso, desde que não ultrapassem a data destacada no § 2º da 
Cláusula Quarta. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
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constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o 
valor do(s) item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de 
substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 
a incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não 
ultrapassem a data destacada no § 2º da Cláusula Quarta. Após o 
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre 
o valor do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto 
por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na 
alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho.  

 
PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
do valor total do contrato celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO NONO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, 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 
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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 a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei no 8.666/93, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO VINTE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão 
fiscalizados e aceitos pelo Contratante, através de um representante credenciado, 
juntamente com o preposto da Contratada. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
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 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do 
Presidente constante no evento SEI 1143484 e às estipulações da proposta de preços 
da Contratada, eventos SEI nº 1128412 e nº 1128416. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, 
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes 
abaixo: 

 
Maceió, 06 de setembro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

  
Pela Empresa 
 

                                                   Pamela Paz 
                                     Representante da empresa 
 
 
 
                                               ANEXO I 
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                                  TERMO DE REFERÊNCIA   

1 – OBJETO:  Contratação de empresa especializada para locação de cadeiras 
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com o 
especificado no ANEXO ÚNICO (1124087), visando atender as necessidades da 
instalação do mobiliário necessário à realização dos trabalhos da Comissão de 
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem 
realizados no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-
101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640.   

1.1 -  A locação em tela abrange o período de  28/09/2022 a 03/10/2022 para o 
primeiro turno das eleições, estando o mobiliário disponível para a retirada pela 
empresa a partir do dia 04/10 e, em havendo segundo turno, a locação abrangerá 
também o período de 26/10/2022 a 31/10/2022 e disponível para a retirada a partir do 
primeiro dia útil na Justiça Eleitoral após as eleições.  

1.2 -  A locação em tela, assim como as entregas e retiradas dos materiais, se darão 
de forma separada, para cada turno das eleições, caso haja primeiro e segundo turnos, 
ficando a critério da locadora manter ou não o mobiliário no local até a realização 
do segundo turno, se houver. 

2 – JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação devido a necessidade de instalação no 
local de mobiliários compatíveis com o funcionamento de 20 sessões eleitorais, cujas 
urnas serão auditadas no dia das eleições, inclusive segundo turno, se houver.   

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. As especificações técnicas do mobiliário estão apresentadas no Anexo 
ÚNICO deste Termo de Referência; 

3.2. A qualidade de confecção e acabamento, a resistência e o atendimento aos 
requisitos de ergonomia, serão fatores preponderantes na avaliação do mobiliário 
devendo ser atendidas as normas da ABNT, referentes ao tipo de mobiliário que está 
sendo locado. 

3.3. Especificamente com relação às cadeiras, deverá ser considerada a ABNT NBR 
13962:2006 - Móveis para escritório – Cadeiras, dentre outras que se fizerem 
relevantes. 

3.4. As cores da forração das cadeiras deverão ser de uma só tonalidade para todo o 
lote a ser locado (preta ou azul). 

3.5. As cadeiras/poltronas deverão estar em ótimo estado de conservação e uso, 
considerando os parâmetros abaixo: 

3.5.1. Forração sem manchas, rasgos ou sinais de desbotamento; 

3.5.2. No caso de fornecimento de alguma cadeira/poltrona em couro, não deverá 
apresentar danos tais como: manchas, rachaduras, rasgos e assemelhados; 

3.5.3. Os rodízios e demais regulagens das cadeiras/poltronas deverão estar em 
perfeito funcionamento. 

3.6. Deverão ser apresentados, na fase de habilitação, laudos de conformidade 
ergonômica, emitido por profissional habilitado (engenheiro de segurança do trabalho 
ou médico do trabalho) ou profissional/entidade com notória especialidade em 
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ergonomia de que seu produto está de acordo com as normas regulamentadoras, do 
Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17.  

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1. A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada por meio de 
atestados/declarações de execução de serviços similares de porte equivalente ao 
objeto deste processo licitatório. Estes deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas. 

5.2. Em caso de danos, substituir o mobiliário danificado por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. 

5.3. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia 
e expressa anuência do TRE/AL; 

5.5. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

5.6. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender 
prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

5.7. Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do 
contrato, fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do 
contrato, sempre que for necessário. 

5.8. Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.  

5.9. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

5.10 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

6 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 

6.1 - A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias corridos contados 
do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não devendo 
ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, que prevalecerá ao 
prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega deverá ocorrer em 
até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por 
e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, 
que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 
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6.2 - O local de entrega será no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França 
Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640, em horário 
previamente marcado com a Comissão. 

6.3 - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro turno das eleições, 
deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 27 de 
setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela unidade 
gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, obrigatória 
e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022.   

7 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1 (um) dia útil após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa 
de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

8.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso, desde que não ultrapassem a data destacada 
no subitem 6.3. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 
aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

8.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não ultrapassem a data 
destacada no subitem 6.3. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

8.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 

8.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

9 - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

9.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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9.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

9.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

9.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

10 - DO ATESTO DOS SERVIÇOS 

10.1. O atesto será dado pela Comissão instituída a tratar desta contratação. 

11 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, 
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em 
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010 - MPOG. 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições 
implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades da lei vigente, sem que 
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. 

12.2. O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão fiscalizados 
e aceitos pela Contratante, através de um representante credenciado da Contratante 
juntamente com o preposto da Contratada. 

12.3. Ao término das Eleições 2022, em até 3 dias úteis, o mobiliário deverá ser 
retirado pela Contratada.  
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.

À COMAP, para fins de check-list.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/09/2022, às 10:35, 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
1145188 e o código CRC 31023886.
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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  1143484 
 1145187

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

 1132051 
 1131759 
 1131753 
 1132053 
 1132064

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/09/2022, às 12:50, 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
1145334 e o código CRC EE077BB6.
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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 setembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1145334, 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 08/09/2022, 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
1145351 e o código CRC FC232094.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2022.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (1143770) retornamos os

autos em diligência, nos termos do despacho SGO (1144496).
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/09/2022, às 11:07, 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
1146317 e o código CRC 406E3767.
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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 setembro de 2022.

À CAVE para manifestação/concordância com a data de início de disponibilização do
mobiliário (dia 28/09/2022), conforme proposta da empresa.

Saliento, por fim, que não houve alteração da data da vigência do contrato porque o
prazo que consta no instrumento é o que se entende suficiente para todos os atos que
antecedem o pagamento e para a realização deste.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/09/2022, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146711 e o código CRC 77894923.

0007023-24.2022.6.02.8000 1146711v1
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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 setembro de 2022.
 
 
 
À SLC,
 
Damos ciência e anuência das informações

constantes de Despacho SLC (1146711).
 
Atenciosamente,
 
A Comissão.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 09/09/2022, às 15:33, 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
1146739 e o código CRC 8A4CE785.

0007023-24.2022.6.02.8000 1146739v1
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                                 CONTRATO Nº 43/2022 
                             Processo nº 0007023-24.2022.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de 
locação de cadeiras giratórias, 
celebrado entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, com a 
empresa BA - JOHN RICHARD 
LOCACAO DE MOVEIS LTDA.  
 

 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 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 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 BA - JOHN RICHARD LOCACAO DE 
MOVEIS LTDA., CNPJ nº 02.964.380/0006-14, situada na Avenida José Leite, nº 3251, 
CEP: 42700-000, Lauro de Freitas/BA, Fone: (11) 5698-5300, e-mail: 
johnrichard@johnrichard.com.br, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 
representada por Pamela Paz, portadora do RG nº 35.186.844-6, CPF nº 342.075.328-
46, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços de locação de 
cadeiras giratórias, com fulcro no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, devendo ser observadas 
as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal 
8.666/93, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes inteiramente sujeitos às 
regras de tal diploma normativo. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

 
 Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de 
cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com 
o especificado no Anexo I, visando atender as necessidades da instalação do mobiliário 
necessário à realização dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Paralela, 
nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem realizados no auditório 
da OAB, na  Av. General Luiz de França Albuquerque, nº 7.100, AL-101 Norte - 
Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO. 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor de R$ 17.163,17 (dezessete mil, cento e sessenta e três 
reais e dezessete centavos). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 
  
 A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias 
corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não 
devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no Parágrafo Segundo, que 
prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega 
deverá ocorrer em até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado 
no antedito parágrafo, que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O local de entrega será no auditório da OAB, na  Av. General 
Luiz de França Albuquerque, nº 7.100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, CEP: 
57038-640, em horário previamente marcado com a Comissão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro 
turno das eleições, deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a quarta-
feira, dia 28 de setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela 
unidade gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, 
obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022.   
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
  O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a 
legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
       365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à 
conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
 São obrigações da Contratada: 
 

a) A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas; 

b) Substituir o mobiliário danificado, em caso de danos, por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis; 

c) Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL; 

e) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

f) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente 
as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 

g) Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do contrato, 
fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do contrato, 
sempre que for necessário; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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i) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

j) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV 
e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a 
nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ.   
 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus 
sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 
 
 São obrigações do Contratante: 

 
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços objeto deste 

contrato; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital; e 

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução contratual, 

para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste termo 
contratual e perdurará até o dia 31 de dezembro do corrente ano. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 
g) fraudar a execução do contrato; 
 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
 
i) declarar informações falsas; e 
 
j) cometer fraude fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, 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. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir:  

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor 

do(s) item (ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de 
atraso, desde que não ultrapassem a data destacada no § 2º da 
Cláusula Quarta. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
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constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o 
valor do(s) item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de 
substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 
a incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não 
ultrapassem a data destacada no § 2º da Cláusula Quarta. Após o 
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre 
o valor do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto 
por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na 
alínea “b” acima;  

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho.  

 
PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
do valor total do contrato celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
PARÁGRAFO NONO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.  
 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, 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 
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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 a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 
 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei no 8.666/93, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO VINTE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
 

O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão 
fiscalizados e aceitos pelo Contratante, através de um representante credenciado, 
juntamente com o preposto da Contratada. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
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 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 

 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do 
Presidente constante no evento SEI 1143484 e às estipulações da proposta de preços 
da Contratada, eventos SEI nº 1128412 e nº 1128416. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, 
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes 
abaixo: 

 
Maceió, 06 de setembro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

  
Pela Empresa 
 

                                                   Pamela Paz 
                                     Representante da empresa 
 
 
 
                                               ANEXO I 
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                                  TERMO DE REFERÊNCIA   

1 – OBJETO:  Contratação de empresa especializada para locação de cadeiras 
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com o 
especificado no ANEXO ÚNICO (1124087), visando atender as necessidades da 
instalação do mobiliário necessário à realização dos trabalhos da Comissão de 
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem 
realizados no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-
101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640.   

1.1 -  A locação em tela abrange o período de  28/09/2022 a 03/10/2022 para o 
primeiro turno das eleições, estando o mobiliário disponível para a retirada pela 
empresa a partir do dia 04/10 e, em havendo segundo turno, a locação abrangerá 
também o período de 26/10/2022 a 31/10/2022 e disponível para a retirada a partir do 
primeiro dia útil na Justiça Eleitoral após as eleições.  

1.2 -  A locação em tela, assim como as entregas e retiradas dos materiais, se darão 
de forma separada, para cada turno das eleições, caso haja primeiro e segundo turnos, 
ficando a critério da locadora manter ou não o mobiliário no local até a realização 
do segundo turno, se houver. 

2 – JUSTIFICATIVA: Justifica-se a contratação devido a necessidade de instalação no 
local de mobiliários compatíveis com o funcionamento de 20 sessões eleitorais, cujas 
urnas serão auditadas no dia das eleições, inclusive segundo turno, se houver.   

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. As especificações técnicas do mobiliário estão apresentadas no Anexo 
ÚNICO deste Termo de Referência; 

3.2. A qualidade de confecção e acabamento, a resistência e o atendimento aos 
requisitos de ergonomia, serão fatores preponderantes na avaliação do mobiliário 
devendo ser atendidas as normas da ABNT, referentes ao tipo de mobiliário que está 
sendo locado. 

3.3. Especificamente com relação às cadeiras, deverá ser considerada a ABNT NBR 
13962:2006 - Móveis para escritório – Cadeiras, dentre outras que se fizerem 
relevantes. 

3.4. As cores da forração das cadeiras deverão ser de uma só tonalidade para todo o 
lote a ser locado (preta ou azul). 

3.5. As cadeiras/poltronas deverão estar em ótimo estado de conservação e uso, 
considerando os parâmetros abaixo: 

3.5.1. Forração sem manchas, rasgos ou sinais de desbotamento; 

3.5.2. No caso de fornecimento de alguma cadeira/poltrona em couro, não deverá 
apresentar danos tais como: manchas, rachaduras, rasgos e assemelhados; 

3.5.3. Os rodízios e demais regulagens das cadeiras/poltronas deverão estar em 
perfeito funcionamento. 

3.6. Deverão ser apresentados, na fase de habilitação, laudos de conformidade 
ergonômica, emitido por profissional habilitado (engenheiro de segurança do trabalho 
ou médico do trabalho) ou profissional/entidade com notória especialidade em 
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ergonomia de que seu produto está de acordo com as normas regulamentadoras, do 
Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17.  

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

4.1. A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada por meio de 
atestados/declarações de execução de serviços similares de porte equivalente ao 
objeto deste processo licitatório. Estes deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas. 

5.2. Em caso de danos, substituir o mobiliário danificado por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. 

5.3. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia 
e expressa anuência do TRE/AL; 

5.5. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

5.6. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender 
prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

5.7. Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do 
contrato, fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do 
contrato, sempre que for necessário. 

5.8. Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.  

5.9. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

5.10 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

6 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 

6.1 - A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias corridos contados 
do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não devendo 
ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, que prevalecerá ao 
prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega deverá ocorrer em 
até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por 
e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, 
que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 
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6.2 - O local de entrega será no auditório da OAB, à  Av. General Luiz de França 
Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640, em horário 
previamente marcado com a Comissão. 

6.3 - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro turno das eleições, 
deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a quarta-feira, dia 28 de 
setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela unidade 
gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, obrigatória 
e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022.   

7 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1 (um) dia útil após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa 
de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

8.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso, desde que não ultrapassem a data destacada 
no subitem 6.3. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 
aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

8.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não ultrapassem a data 
destacada no subitem 6.3. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

8.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 

8.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

9 - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

9.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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9.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

9.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

9.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

10 - DO ATESTO DOS SERVIÇOS 

10.1. O atesto será dado pela Comissão instituída a tratar desta contratação. 

11 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, 
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em 
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010 - MPOG. 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições 
implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades da lei vigente, sem que 
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. 

12.2. O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão fiscalizados 
e aceitos pela Contratante, através de um representante credenciado da Contratante 
juntamente com o preposto da Contratada. 

12.3. Ao término das Eleições 2022, em até 3 dias úteis, o mobiliário deverá ser 
retirado pela Contratada.  

  

 

Contrato alterado (a pedido da empresa) (1146839)         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 215



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

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2022.
À AJ-DG, para ciência da alteração efetuada no

Contrato nº 43/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/09/2022, às 16:26, 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
1146840 e o código CRC D66C9489.

0007023-24.2022.6.02.8000 1146840v1
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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 setembro de 2022.
Como requerido no Despacho SLC 1146840, atesto

ciência acerca das alterações efetivadas no Contrato nº
43/2022.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/09/2022, às 16:35, 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
1146852 e o código CRC A3489615.

0007023-24.2022.6.02.8000 1146852v1
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E-mail - 1146888

Data de Envio: 
  09/09/2022 16:51:28

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

Para:
    johnrichard@johnrichard.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 43/2022 (alterado)

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Segue, em anexo, o Contrato nº 43/2022 alterado, para assinatura e envio a este Regional com a maior
brevidade possível.

Atenciosamente,

Andréa César
SLC - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7764 / 7765.

Anexos:
    43 - Locação de cadeiras giratórias - CONTRATO COM ALTERAÇÕES SOLICITADAS - PA 0007023-
24.2022.pdf
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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 setembro de 2022.
À SEIC/COMAP, para esclarecer a situação

suscitada pela SGO, no Despacho 1144496.
À SLC, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2022, às 19:07, 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
1147488 e o código CRC 31761210.

0007023-24.2022.6.02.8000 1147488v1

Despacho GSAD 1147488         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 219
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_̀abcdefgahièj
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA  

SECRETARIA DA FAZENDA 

Emissão: 12/09/2022 14:24

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20224372264

RAZÃO SOCIAL

JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

080.710.879

CNPJ

02.964.380/0006-14

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Emitida em 12/09/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão.

- BAIXADO

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

 Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
Senhor Secretário,
 
Em observância aos apontamentos feitos pela SGO,

no Despacho 1144496, juntamos as certidões negativas
Estadual e Municipal referente à filial da Bahia (CNPJ
02.964.380/0006-14) a quem foi concedida a Dispensa de
Licitação e é, portanto, a signatária do Contrato 43/2022
(1145187). Já a Certidão de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União é emitida em
nome da matriz da empresa.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 13/09/2022, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149490 e o código CRC F8AB9BB7.

0007023-24.2022.6.02.8000 1149490v1
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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 setembro de 2022.
Devolvo os autos à COFIN, para ciência dos

esclarecimentos prestados pela SEIC, no Despacho 1149490,
em resposta às indagações da SGO, no Despacho 1144496.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2022, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150054 e o código CRC 525774FD.

0007023-24.2022.6.02.8000 1150054v1

Despacho GSAD 1150054         SEI 0007023-24.2022.6.02.8000 / pg. 224



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

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
À SGO,
Para ciência da manifestação SEIC (1149490) e

continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/09/2022, às 07:22, 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
1150105 e o código CRC 561F1DAC.

0007023-24.2022.6.02.8000 1150105v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 566/2022 - 1276.

Observação:

ANULAÇÃO DO PE 222 (1134326) PARA EMISSÃO DO EMPENHO.
PRÉ-EMPENHO 223/2022 (1134327) PRESERVADO PARA

EMISSÃO DE EMPENHO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO TURNO.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 16/09/2022, às 09:27, 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
1151985 e o código CRC 695F3C08.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2022.

À SAD,

Sr. Secretário,

Diante da informação constante no evento (1151985), registro minha assinatura no
empenho 2022NE566, remetendo para igual procedimento e posterior juntada aos
autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/09/2022, às 11:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152549 e o código CRC 97BEB7E5.

0007023-24.2022.6.02.8000 1152549v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/09/2022 11:28
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 566

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70280 FUN LOCMAQ1

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

15/09/2022 Ordinário 0007023-24.2022.6.02 - 12.240,50

02.964.380/0006-14 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS LTDA.

22CT0043. Contratação de empresa especializada para locação de cadeiras giratórias  e mesas de escritório.
SEI 0007023-24.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

JOSE LEITE 3251       LOTEAMENTO CAJI

CEP

42722-020

Município

LAURO DE FREITAS BA

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

16/09/2022 11:28:52
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/09/2022 11:28
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 12.240,50

Total da Lista

Subelemento 14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

001 12.240,50Contratação de empresa especializada com vistas à locação de acdeiras
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, em
conformidade com o Termo de Referência (1123970) e seu Anexo Único
(1124087), com vistas a atender as necessidades da instalação do
mobiliário necessário à realização dos trabalhos da Comissão de
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se
houver, a serem realizados no Auditório da OAB. Decisão nº 3880 / 2022
- TRE-AL/PRE/GPRES (1143484).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/09/2022 Inclusão 1,00000 12.240,5000 12.240,50

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

16/09/2022 11:28:52

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

16/09/2022 11:17:13

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

16/09/2022 11:28:52
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, 16 de setembro de 2022.
Retornem os autos à SLC, para demais medidas

necessárias ao aperfeiçoamento da contratação.
À CAVE, para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2022, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152592 e o código CRC 1A7F87F8.
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CONTRATO Nº 43/2022 
Processo nº 0007023-24.2022.6.02.8000 

 
Contrato de prestação de serviços de 
locação de cadeiras giratórias, 
celebrado entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, com a 
empresa JOHN RICHARD LOCACAO 
DE MOVEIS LTDA. 

 
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 – Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 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 JOHN RICHARD LOCACAO DE MOVEIS 
LTDA., CNPJ nº 02.964.380/0001-00, situada na Rua Sion, 66 – 04774-040, Veleiros, São 

Paulo/SP, Fone: (11) 5698-5300, e-mail: johnrichard@johnrichard.com.br, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Pamela Paz, portadora  do 
RG nº  35.186.844-6,  CPF nº 342.075.328- 46, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços de locação de cadeiras giratórias, com fulcro no art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 

Este contrato será regido pelos mandamentos da  Lei  Federal 
8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), ficando os contratantes inteiramente sujeitos às 
regras de tal diploma normativo. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de 
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da 
Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as normas de direito privado, bem como a Resolução do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO.  

 
Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de 

cadeiras giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com 
o especificado no Anexo I, visando atender as necessidades da instalação do mobiliário 
necessário à realização  dos trabalhos da Comissão de  Auditoria da  Votação  Paralela, 
nas  Eleições 2022, 1º  e   2º   turno,   se  houver,   a   serem   realizados   no   auditório 
da OAB, na Av. General Luiz de França Albuquerque, nº 7.100, AL-101  Norte  - 
Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO.  
 

Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor de R$ 17.163,17 (dezessete mil, cento e sessenta e três 
reais e dezessete centavos). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS  

A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias 

corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não 
devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no Parágrafo Segundo, que 
prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega 
deverá ocorrer em até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado 
no antedito parágrafo, que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O local de entrega será no auditório da OAB, na Av. General 
Luiz de França Albuquerque, nº 7.100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, CEP: 
57038-640, em horário previamente marcado com a Comissão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro 
turno das eleições, deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a quarta- 
feira, dia 28 de setembro de 2022, quando o material será analisado e atestado pela 
unidade gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, 
obrigatória e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais  em  conformidade  com  a 
legislação tributária vigente. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota 
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejadas. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, 
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para 
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, 
 

Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 
365  365 

 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 

As despesas decorrentes da execução deste  contrato  correrão  à 
conta dos recursos orçamentários aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral  de 
Alagoas, consignados no Programa de Trabalho – Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativa do Programa Nacional - PTRES nº 167674, Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

 
São obrigações da Contratada: 

 
a) A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas; 

b) Substituir o mobiliário danificado, em caso de danos, por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis; 

c) Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

d) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL; 

e) Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

f) Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender prontamente 
as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados; 

g) Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do contrato, 
fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do contrato, 
sempre que for necessário; 

h) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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i) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

j) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução 
dos serviços contratados. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 2º, incisos IV 
e V, e § 2º, e o art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a 
nova redação dada pela Resolução 09/2005-CNJ. 

 
PARÁGRAFO QUARTO – É expressamente proibido que a contratada possua entre seus 
sócios, ainda que sem função gerencial, servidor, cônjuges, companheiros ou parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro, inclusive, de ocupantes de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.  

 
São obrigações do Contratante: 

 
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços objeto deste 

contrato; 

b) Atestar a execução, acompanhando e fiscalizando o cumprimento do objeto do 

contrato, por meio do gestor, conforme previsão contratual; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Edital; e 

d) Comunicar à Contratada qualquer irregularidade manifestada na execução contratual, 

para que sejam adotadas as medidas pertinentes. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência será contado da data da assinatura deste termo 
contratual e perdurará até o dia 31 de dezembro do corrente ano. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à 
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará 
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, 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. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial 
do contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso 
superior a 24 (vinte e quatro) horas do início do cumprimento das obrigações 
contratuais. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 

 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor 

do(s) item (ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de 
atraso, desde que não ultrapassem a data destacada no  §  2º  da 
Cláusula Quarta. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
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constante na alínea “d”, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o 
valor do(s) item (ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de 
substituição  daqueles assim  configurados não  seja cumprido,  limitada 
a incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que  não 
ultrapassem a  data  destacada  no  §  2º  da  Cláusula  Quarta.  Após  o 
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre 
o valor do(s) item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto 
por período superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na 
alínea “b” acima; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 
Empenho. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
do valor total do contrato celebrado. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de prestação parcial dos serviços, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de  contratar  com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
PARÁGRAFO NONO - A Administração, para aplicação das sanções, analisará as 
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, 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 
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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 a sua execução, por 
fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TREZE - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO QUATORZE - 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, de 21/06/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO QUINZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
PARÁGRAFO DEZESSETE - 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. 

 
PARÁGRAFO DEZOITO - 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. 

 
PARÁGRAFO DEZENOVE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre 
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e 
demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei no 8.666/93, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO VINTE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  

 
O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão 

fiscalizados e aceitos pelo Contratante, através de um representante credenciado, 
juntamente com o preposto da Contratada. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias 
e/ou convenientes. 

 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO  
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CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VINCULAÇÃO À DECISÃO DO PRESIDENTE E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICAÇÃO 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 

 

 

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à Decisão do 
Presidente constante no evento SEI 1143484 e às estipulações da proposta de preços 
da Contratada, eventos SEI nº 1128412 e nº 1128416. 

 

 

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da 
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, 
para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o 

presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes 
abaixo: 

 

 

 
Pelo TRE/AL 

 
 
 

Pela Empresa 

Maceió, 09 de setembro de 2022. 

 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
 

Pamela Paz 
Representante da empresa 

PAMELA 
PAZ:34207532846

Assinado de forma digital por 
PAMELA PAZ:34207532846 
Dados: 2022.09.13 17:01:02 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145

Assinado de forma digital por 
OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.09.16 11:28:45 -03'00'
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 –   OBJETO:  Contratação   de   empresa   especializada   para   locação   de   cadeiras 
giratórias espaldar baixo, tipo secretária, e mesas de escritório, de acordo com o 
especificado no ANEXO ÚNICO (1124087), visando  atender as  necessidades  da 
instalação do mobiliário necessário à realização  dos  trabalhos  da Comissão  de 
Auditoria da Votação Paralela, nas Eleições 2022, 1º e 2º turno, se houver, a serem 
realizados no auditório da OAB, à Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL- 
101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640. 

1.1 - A locação em tela abrange o período de 28/09/2022 a 03/10/2022 para o 
primeiro turno das eleições, estando o mobiliário disponível para a retirada pela 
empresa a partir do dia 04/10 e, em havendo segundo turno, a locação abrangerá 
também o período de 26/10/2022 a 31/10/2022 e disponível para a retirada a partir do 
primeiro dia útil na Justiça Eleitoral após as eleições. 

1.2 - A locação em tela, assim como as entregas e retiradas dos materiais, se darão 
de forma separada, para cada turno das eleições, caso haja primeiro e segundo turnos, 
ficando a critério da locadora manter ou não o mobiliário no local até a realização 
do segundo turno, se houver. 

2 –  JUSTIFICATIVA: Justifica-se  a  contratação  devido  a  necessidade  de  instalação  no 
local de mobiliários compatíveis com o funcionamento de 20 sessões eleitorais, cujas 
urnas serão auditadas no dia das eleições, inclusive segundo turno, se houver. 

3 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. As especificações técnicas do  mobiliário  estão  apresentadas  no  Anexo 
ÚNICO deste Termo de Referência; 

3.2. A qualidade de confecção e acabamento, a resistência e o atendimento aos 
requisitos de ergonomia, serão fatores preponderantes na avaliação do mobiliário 
devendo ser atendidas as normas da ABNT, referentes ao tipo de mobiliário que está 
sendo locado. 

3.3. Especificamente com relação às cadeiras, deverá ser considerada a ABNT NBR 
13962:2006 - Móveis para escritório – Cadeiras, dentre outras que  se  fizerem 
relevantes. 

3.4. As cores da forração das cadeiras deverão ser de uma só tonalidade para todo o 
lote a ser locado (preta ou azul). 

3.5. As  cadeiras/poltronas  deverão  estar  em  ótimo  estado  de  conservação  e  uso, 
considerando os parâmetros abaixo: 

3.5.1. Forração sem manchas, rasgos ou sinais de desbotamento; 

3.5.2. No caso de fornecimento de alguma cadeira/poltrona em couro, não deverá 
apresentar danos tais como: manchas, rachaduras, rasgos e assemelhados; 

3.5.3. Os rodízios e demais regulagens das cadeiras/poltronas deverão estar  em 
perfeito funcionamento. 
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3.6. Deverão ser apresentados, na fase de habilitação, laudos de conformidade 
ergonômica, emitido por profissional habilitado  (engenheiro de segurança do trabalho 
ou   médico   do   trabalho)   ou   profissional/entidade   com   notória   especialidade   em 
ergonomia de que seu produto está de acordo com as normas regulamentadoras, do 
Ministério do Trabalho e Emprego – NR 17. 

4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada por meio de 
atestados/declarações de execução de serviços similares de porte  equivalente  ao 
objeto deste processo licitatório. Estes deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado. 

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. A montagem e desmontagem do mobiliário, caso seja necessária, será de 
responsabilidade da contratada, bem como o transporte para entrega e retirada das 
mesmas. 

5.2. Em caso de danos, substituir o mobiliário danificado por outro com as mesmas 
especificações, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis. 

5.3. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais 
ampla fiscalização do TRE/AL por meio de representante por esta indicado, que poderá 
ser efetuada a qualquer época durante a vigência do contrato, visando o rigoroso 
cumprimento das obrigações assumidas; 

5.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia 
e expressa anuência do TRE/AL; 

5.5. Manter durante a execução do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na contratação; 

5.6. Comunicar ao Contratante qualquer anormalidade, bem como atender 
prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 

5.7. Designar formalmente um Preposto para, durante o período de vigência do 
contrato, fazer frente à Contratante, na execução administrativa e operacional do 
contrato, sempre que for necessário. 

5.8. Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

5.9. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

5.10 Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

6 - PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E RETIRADA DOS MATERIAIS 

6.1 - A entrega para o primeiro turno será de 20 (vinte) dias corridos contados 
do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail, não devendo 
ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, que prevalecerá ao 
prazo inicial, caso ocorra primeiro; para o segundo turno, a entrega deverá ocorrer em 
até 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por 
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e-mail, não devendo ultrapassar, em hipótese alguma, o prazo dado no subitem 6.3, 
que prevalecerá ao prazo inicial, caso ocorra primeiro. 

6.2 - O local de entrega será no auditório da OAB, à Av. General Luiz de França 
Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640, em horário 
previamente marcado com a Comissão. 

6.3 - A entrega dos itens devidamente montados, para o primeiro turno das eleições, 
deverá ocorrer, obrigatória e de forma improrrogável, até a quarta-feira, dia 28 de 
setembro de 2022, quando o material  será  analisado  e  atestado  pela  unidade 
gestora. Em havendo segundo turno, a entrega respectiva deverá ocorrer, obrigatória 
e de forma improrrogável, até a terça-feira, dia 25 de outubro de 2022. 

7 - VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1 (um) dia útil após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de multa 
de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

8.1 - 
0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso, desde que não ultrapassem a data destacada 
no subitem 6.3. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 
aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

8.2  - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,  caso 
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 dias de atraso injustificado e desde que não ultrapassem  a  data 
destacada no subitem 6.3. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

8.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2; 

8.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

9 - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela unidade gestora desta aquisição. 

9.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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9.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

9.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

9.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

9.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

10 - DO ATESTO DOS SERVIÇOS 

10.1. O atesto será dado pela Comissão instituída a tratar desta contratação. 

11 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, 
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em 
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010 - MPOG. 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições 
implicará em recusa formal, estando sujeita às penalidades da lei vigente, sem que 
caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. 

12.2. O controle da entrega e a avaliação da qualidade do mobiliário serão fiscalizados 
e aceitos pela Contratante, através de um representante credenciado da Contratante 
juntamente com o preposto da Contratada. 

12.3. Ao término das Eleições 2022, em até 3 dias úteis, o mobiliário deverá  ser 
retirado pela Contratada. 

PAMELA 
PAZ:3420
7532846

Assinado de forma 
digital por 
PAMELA 
PAZ:34207532846 
Dados: 2022.09.13 
17:01:28 -03'00'
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E-mail - 1153370

Data de Envio: 
  18/09/2022 21:20:23

De: 
  TRE-AL/COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA <cave@tre-al.jus.br>

Para:
    johnrichard@johnrichard.com.br
    maria.fazio@johnrichard.com.br
    jocilea.santos@johnrichard.com.br
    fabricio.marinho@johnrichard.com.br
    marcio.jesus@johnrichard.com.br

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 566/2022 PROC SEI Nº 0007023-24.2022.6.02.8000,
CONTRATO 43/2022

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

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

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

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

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

5. LOCAL DE ENTREGA: no auditório da OAB, à Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 Norte
- Jacarecica, Maceió - AL, 57038-640. ANTES DA ENTREGA, CONFIRMAR DATA E HORA DA ENTREGA
PREVIAMENTE COM ESTA UNIDADE NOS TELEFONES ABAIXO.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)
82 99843 7499 (também whatsapp)

Anexos:
    Nota_1152591_NE_070011_2022NE000566_v002_02964380000614_20220916112859.pdf
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