
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5804 - TRE-AL/PRE/DG/SJ/CJD/SBE

Senhora Coordenadora
 
Compete à Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo

(SBEA), nos exatos termos da prescrição constante do art. 60, inciso
II, da Resolução TRE-AL n. 15.904/2018 (Regulamento da Secretaria
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas), controlar periódicos,
revistas, jornais e demais informativos nos assuntos referentes a
material jurisdicional e administrativo, das Unidades demandantes
deste Tribunal.

Em cumprimento ao Despacho do Senhor Secretário de
Administração (0952792),  e, com vistas à promoção das ações
necessárias à aquisição do periódico (Revista dos Tribunais), em
sede de instrução preliminar, anexei aos autos deste Processo a
proposta comercial (0971921) formulada pela Editora Revista dos
Tribunais Ltda, e a Certidão de exclusividade (0971925), Termo de
Referência (0971962), dotação orçamentária para cobrir a despesa
PLOA 2021 (0972058) e demais documentações (0972502).

 
Respeitosamente,

 

Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBE

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 11/11/2021, às 16:39, 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
0971910 e o código CRC A990FEA0.
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De: Naedja Alves <naedja@shoppingjuridico.com.br>
Para: "veraoliveira" <veraoliveira@tre-al.jus.br>
Data: 08/11/2021 03:30 PM
Assunto: [sbe] Solicitação. Proposta de preços.

Prezados Vera e Tony,

Boa tarde!

Segue de primeira mão a proposta 2022 e carta de exclusividade.

Att,

Naedja Alves

Em 04/10/2021 15:58, Naedja Alves escreveu:
> Tony, boa tarde!
>
> Tão logo recebermos a tabela te envio imediatamente. Estamos 
> aguardando valores do próximo exercício.
>
> Att,
>
> Naedja Alves
>
> Em 04/10/2021 14:48, ice70@bol.com.br escreveu:
>> Olá, boa tarde,
>> Em nome da Seção de Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral de 
>> Alagoas, solicito uma proposta de preço para contratação de novo 
>> período anual de assinatura do periódico Revista dos Tribunais, bem 
>> como o envio das certidões de regularidade fiscal, tipicas das 
>> contratações com órgãos públicos, carta de exclusividade pertinente à 
>> comercialização da assinatura e, pelo menos, 3 documentos contratuais 
>> firmados com outras instituições, publicas ou privadas, para  
>> demonstração da prática de preços referente à aquisição, paras fins 
>> de continuidade da disponibilização da assinatura para o Órgão acima 
>> gizado.
>> A resposta à solicitação deverá ser enviada para o endereço 
>> eletrônico sbe@tre-al.jus.br e, paralelamente, para este e-mail.
>> Atenciosamente.
>> Tony Warren Gomes de Sá
>> TEC. Judiciário-TRE/AL

-- 
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

Anexados:

Arquivo: TRE AL - RT IMPRESSA 2022.doc Tamanho:
112k

Tipo de Conteúdo:
application/msword

Arquivo: DCL - 600 2021_EDITORA
REVISTA DOS TRIBUNAIS - (PRINT) - DCL-

Tamanho:
487k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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   Recife, 08 de novembro de 2021.
Ao,
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Att: Sra. Vera  – Biblioteca
Maceió - AL

Prezado/a(s) Senhor/a(s):

Estamos  apresentando  proposta  para  renovaça�o  da  assinatura do  Perio� dicos  da Editora
Revista dos Tribunais, conforme abaixo: 

                     PERIÓDICOS PERIODICIDADE VALOR
TOTAL

Revista dos Tribunais – Livro com índice Mensal         R$  3.356,20
Revista de Processo                                                       Mensal R$  2.685,19
Revista de Direito Privado                           Trimestral   R$  1.609,11
Revista Direito do Trabalho Bimestral R$  1.817,20
Revista Direito do Consumidor  Bimestral R$  1.817,20
Revista de Dir. Constitucional e Internacional           Bimestral R$  1.817,20
Revista de Dir. Tributário Contemporâneo Bimestral R$  1.817,20
Revista Brasileira de Ciências Criminais         Bimestral R$  1.817,20
Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura Trimestral R$  1.209,61
Revista de Direito Civil Contemporâneo Trimestral R$  1.209,61
Revista de Direito Ambiental                                   Trimestral R$  1.209,61
Revista de Arbitragem e Mediação                        Trimestral R$ 1.209,61
Revista de Dir. Bancário e do Mercado de Capitais   Trimestral R$ 1.209,61
Revista de Direito Penal Econômico Trimestral R$ 856,00
Revista de Direito Imobiliário                                  Semestral R$     895,80
VALOR TOTAL DAS RENOVAÇÕES GRIFADAS  
NA  PROPOSTA

                          R$.  3.356,20

             Condição de Pagamento:   

               •  À  vista (Empenho)
                • Dados Bancários: Banco do Brasil- Àgencia 0001  7039-4  Conta Corrente 33992-X 
                • A Nota de Empenho devera ser emitida em nome da Editora Revista dos Tribunais – C.G.C: 60.501.293/0001-12  

                VALIDADE DA PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE ATÉ 20/12/2021

Com as nossas cordiais saudaço� es, firmamo-nos.

Àtenciosamente,

                                  Rua Dr. Machado 261  Tel.: (081) 3073-2401  Recife  PE
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C E R T I D Ã O 
 
À 

DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS 
 

A ASSESPRO – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – REGIONAL DE SÃO PAULO associação 
civil de direito privado, sem fins lucrativos, que congrega e representa as 

empresas  nacionais fornecedoras  de  software e  prestadoras  de   serviços de 
informática, atendendo à solicitação de sua empresa associada, e com  
fundamento  nos  documentos regularmente registrados em nossos arquivos, 

vem certificar, em atendimento ao que reza o art. 25, nº I da Lei 8666 de  
21.06.93,  que  segundo estas informações, a EDITORA REVISTA DOS 
TRIBUNAIS LTDA, com sede à Av. Doutor Cardoso de Melo, 1.855  – CEP: 
04548-005 – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 60.501.293/0001-12, 
a requerente é a autora e única fornecedora, no Brasil, de edição, 
distribuição e comercialização dos títulos no ISSN sob os n°(s) do 

produto abaixo descrito. 
 
NOME DO PRODUTO: Títulos de Publicações Seriadas, contidos na tabela 

abaixo: 
 

Título da Publicação  Ano de 
Publicação 

Instituição 
Responsável pela 

Publicação 

Tipo de 
Suporte 
Físico 

N° ISSN 

RT – Revista dos Tribunais 
 

2021 
 

Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E PROVIEW 

0034- 9275 

RePro – Revista de 
Processo 

2021 
 

Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E PROVIEW 

0100-1981 

RDT – Revista de Direito do 
Trabalho 

202 
 

Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E PROVIEW 

0102-8774 

RDC – Revista de Direito do 
Consumidor 

2021 
 

Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E PROVIEW 

1415-7705 

RIBCCRIM – Revista 
Brasileira de Ciencias 
Criminais 

2021 
 

Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E PROVIEW 

1415-5400 

RDPriv – Revista de Direito 
Privado 
 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

1517-6290 

RDA – Revista de Direito 
Ambiental 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 
 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

1413-1439 
 

Documento assinado digitalmente 
Verificação no site:http://www.documentoeletronico.com.br/validar-documentos.asp, através do Código de Acesso 
(Passcode) constante no PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) DIGITAL (IS.) 
DCL- 600/2021 - A Presente Certidão é válida por 180 (cento e oitenta) dias em todo território Nacional. 
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RDCI – Revista de Direito 
Constitucional e 
Internacional 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais 
Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

1518-272X 

Rarb – Revista de Arbitragem e 
Mediação 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais 
Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

679-6462 

RDB – Revista de Direito 
Bancário e do Mercado de 
Capitais 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais 
Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

1518-2703 

RDI – Revista de Direito 
Imobiliário 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais 
Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

1413-4543 

RDCC – Revista de Direito Civil 
Contemporâneo 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais 
Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

2358-1433 

RPC – Revista de Processo 
Comparado 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais 
Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

2358-7164 

Revista de Direito Tributário 
Contemporâneo 
 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

2525-4626 

Revista de Direito 
Administrativo, Infraestrutura, 
Regulação e Compliance 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

2526-8120 

Revista de Direito e Novas 
Tecnologias 
 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

 
PROVIEW 

2596-0733 

Revista de Direito Penal 
Econômico e Compliance 
 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

IMPRESSA 
E 
PROVIEW 

2675-4134 

Revista de Direito e Medicina 
 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

 
PROVIEW 

2596-3163 

Revista de Análise Econômica 
do Direito 
 

 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 

 
PROVIEW 

2763-9894 

Revista de Merge & 
Acquisitions 
 

 

2021 Editora Revista dos 
Tribunais Ltda 
 

PROVIEW 
 

Pendente 

  
                              São Paulo, 14 de outubro de 2021. 
 

Presidente                                                                         Vice – Presidente 

 
Documento assinado digitalmente 
Verificação no site:http://www.documentoeletronico.com.br/validar-documentos.asp, através do Código de Acesso 
(Passcode) constante no PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) DIGITAL (IS.) 
DCL- 600/2021 - A Presente Certidão é válida por 180 (cento e oitenta) dias em todo território Nacional. 
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PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória
2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade,
integralidade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 20/10/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento Certidão de Exclusividade**
Referência DCL - 600 2021
Situação Vigente / Ativo
Data da Criação 14/10/2021
Validade 14/10/2021 até 14/04/2022
Hash Code do Documento 7955041791B3D320C99722ABB0FEEA341F38DE83F83C97E52303EA2E75E2A44B

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Presidente - ASSESPRO SÃO PAULO

Relacionamento 49.728.744/0001-16 - ASSESPRO-SP

Papel (parte) Vice Presidente - ASSESPRO SÃO PAULO

Relacionamento 49.728.744/0001-16 - ASSESPRO-SP

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico
https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronicahttps/validardocumentoscontent.aspx, utilizando o código de acesso
(passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): XDRZM-T3E6N-3UFFZ-CCJXD

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da AR-QualiSign, Autoridade de Registro
vinculada à ICP-Brasil.

Representante CPF

Marcelo Pascios 107.265.858-58

Ação: Assinado em 16/10/2021 14:23:23 com o certificado ICP-Brasil Serial - 06160F5BCDB59BDE IP: 179.111.208.44

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36
Edg/94.0.992.38

Localização

Tipo de Acesso Normal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Representante CPF

Waldemar Lobo de Miranda Neto 530.257.764-04

Ação: Assinado em 14/10/2021 16:38:16 com o certificado ICP-Brasil Serial -
4D90F8FC0F60A0E263607219D7965D50

IP: 172.68.24.202

Info.Navegador Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.71 Safari/537.36
Edg/94.0.992.38

Localização

Tipo de Acesso Normal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

. V
er

ifi
ca

çã
o 

no
 s

ite
 h

ttp
s:

//w
w

w
.d

oc
um

en
to

el
et

ro
ni

co
.c

om
.b

r/
pr

oc
el

et
ro

ni
ca

ht
tp

s/
va

lid
ar

do
cu

m
en

to
sc

on
te

nt
.a

sp
x

at
ra

vé
s 

do
 c

ód
ig

o 
X

D
R

Z
M

-T
3E

6N
-3

U
F

F
Z

-C
C

JX
D

página 3 de 3
Declaração Exclusividade (0971925)         SEI 0007949-39.2021.6.02.8000 / pg. 7



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

 
1.1 Contrato de Assinatura do periódico REVISTA DOS

TRIBUNAIS, da Editora Revista dos Tribunais Ltda - RT, com edições
impressas e mensais, por um período de 12 (doze) meses, para
atender a Unidade demandante, SEI   0007004-52.2021.6.02.8000. 

1.2 Será fornecido um exemplar por mês, ao longo dos
doze meses do contrato, que compreenderá o período de janeiro a
dezembro de 2022.

 
2 JUSTIFICATIVA

 
2.1 A Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo – SBEA

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas tem como principal
finalidade possibilitar aos seus usuários o acesso a informações
atualizadas, proporcionado-lhes os meios e condições necessárias à
consecução deste objetivo.

 
2.2 Uma das estratégias para tornar exequível tal

objetivo é a aquisição e disponibilização de periódicos, uma vez que
essa categoria de publicações tem na atualização das informações
uma de suas características primordiais, além de dispor de
periódicos para leitura e consulta nas próprias instalações da
biblioteca, bem como empréstimos aos servidores.

 
2.3 Assim, em observação aos princípios constantes da

Lei 8.666/93, propõe-se a assinatura da REVISTA DOS
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TRIBUNAIS.
 
3 ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
 
3.1 Assinatura da REVISTA DOS TRIBUNAIS, por um

período de 12 (doze) meses.
 
3.2 A Revista dos Tribunais é o periódico mais antigo do

mercado brasileiro. Divulga as tendências e discussões mais
relevantes, incluindo doutrina, jurisprudência e legislação, com
periodicidade mensal e no formato impresso, garantido acesso ao que
há de mais atualizado no meio jurídico e com conteúdo de qualidade.

 
3.3 Aborda temas do direito de maneira multidisciplinar,

selecionando jurisprudências que são comentadas por profissionais
da área, contendo remissões para doutrinas que tratam do mesmo
assunto, remissões para jurisprudências, ementas destacando os
pontos mais importantes da decisão, contendo, ainda, índice
alfabético-remissivo para facilitar a consulta.

 
4 DO CUSTO

 
4.1 O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelos

serviços objeto do presente contrato, o valor total de R$
3.356,20 (três mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos
), conforme proposta da CONTRATADA ( 0971925), essa despesa 
disponibilização orçamentária evento ).

 
5 DEVERES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 
5.1 Uma vez decidida a contratação, o TRE/AL

comprometer-se a:
a) efetuar o pagamento, de acordo com o preço e

condições estipulados na proposta ofertada pela Contratada;
b) promover, através de seu representante (gestor e

fiscal), o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os
Termo de Referência SEGAB 0971962         SEI 0007949-39.2021.6.02.8000 / pg. 9



fiscal), o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, anotando, em registro próprio, as
falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte da mesma;

c) proporcionar à Contratada as facilidades necessárias,
a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços
contratados;

d) notificar, por escrito, a Contratada sobre toda e
qualquer irregularidade constatada na execução dos serviços;

e) comunicar, no ato da liquidação da despesa, através da
Seção de Contabilidade, aos órgãos incumbidos da arrecadação e
fiscalização de tributos da União, Estado ou Município, as
características e os valores pagos à Contratada, segundo o disposto
no artigo 63 da Lei nº 4.320/64.

 
6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 
6.1 A CONTRATADA deverá entregar o periódico na

Seção de Administração de Prédios e Veículos do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, de acordo com a periodicidade da publicação.

6.2 Na eventual impossibilidade de entrega do periódico,
caberá à CONTRATADA, no prazo de 48 horas, contados da data da
edição da respectiva publicação, comunicar o fato por escrito ao
Contratante com as devidas justificativas.

6.3 Manter, durante a execução do Contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo
licitatório, conforme determina a Lei específica.

6.4 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, comerciais e fiscais resultantes da execução do
Contrato.

6.5 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o
objeto do presente Contrato, sem a prévia anuência do
CONTRATANTE.

6.6 Responder diretamente pelos danos causados à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na
execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão
interessado.
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7 DO PAGAMENTO

 
7.1 Após verificado que o serviço se encontra de acordo

com as exigências contidas neste Termo de Referência, o
CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a
apresentação de Nota Fiscal, de acordo com as descrições contidas
na Nota de Empenho (NE), por meio de ordem bancária, creditada na
conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias,
contados da data do adimplemento de cada parcela, exceto os
pagamentos decorrentes de despesas até R$.8.000,00 (oito mil reais)
que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da fatura, reservando-se o direito de recusar o
pagamento se, no ato da atestação, for observado que o material e
serviço fornecidos não estão de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

 
8 SANÇÕES
8.1 A CONTRATADA ficará sujeita às sanções

administrativas previstas na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no
Decreto n.º 5.450/2005 e suas alterações e na Lei n.º 10.520/2002, a
ser aplicada pela autoridade competente do TRE, conforme a
gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defesa, sem prejuízo
do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

8.2 O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as
seguintes penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo
administrativo: a) advertência por escrito; b) multa de 0,5% (zero
vírgula cinco por cento) sobre o valor estimado do contrato, por cada
dia de atraso injustificado no cumprimento dos prazos de entrega
previstos neste Termo de Referência; c) multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado do contrato, em caso de
descumprimento total ou parcial das obrigações dispostas neste
Termo de Referência; d) suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com o TRE/AL, por prazo não
superior a 2 (dois) anos; e) impedimento de licitar e contratar com a
União e descredenciamento do Sicaf, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.
4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º
da Lei n.º 10.520/2002; f) declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

8.3 Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
Administração do TRE/AL, a licitante ficará isenta das penalidades
mencionadas.

8.4 As sanções estabelecidas nos itens 8.2.a, 8.2.d, 8.2.e
e 8.2.f poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com
aquela prevista no item 8.2.c, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

8.5 Os atos administrativos de rescisão contratual e de
aplicação das sanções serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

8.6 Da aplicação das penalidades previstas caberá
recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação.

8.7 Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que
porventura lhe for aplicada até a data de vencimento prevista para
pagamento da Guia de Recolhimento da União, o mesmo será
automaticamente descontado da nota fiscal que vier a fazer jus.

8.8 Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da
CONTRATADA, o valor devido ou a diferença ainda não paga será
objeto de inscrição na Dívida Ativa da União e cobrado com base na
Lei n.º 6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice
Geral de Preços do Mercado (IGPM), ou outro índice que porventura
venha a substituí- lo.

 
9 VIGÊNCIA

 
9.1 Este Contrato terá vigência de 12 meses, com termo

inicial a partir de 02 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. 

 
10 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

 
10.1 Os Servidores designados, por instrumento da

Portaria Presidência, funcionarão como gestor e fiscal deste
procedimento, respectivamente, o (a) Assistente IV e a (o) Titular da
Chefia da Seção de Biblioteca e Editoração  - SBE .
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Maceió, 10 de novembro de 2021.
_____________________________
Chefe da Seção de Biblioteca e Editoração - SBE

 
De acordo.
_____________________________
Coordenadora de Jurisprudência e Documentação – CJD

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 11/11/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 11/11/2021, às 16:17, 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
0971962 e o código CRC B9DF63C5.

0007949-39.2021.6.02.8000 0971962v10
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24/06/2021

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ: 60.501.293/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e
 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br>  ou  <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:24:20 do dia 24/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2021.
Código de controle da certidão: B8CE.4A9A.C277.61AA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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 08/10/2021  0052115104 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   2472636  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 07/10/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 EDITORA   REVISTA   DOS   TRIBUNAIS   LTDA  ,   CNPJ:   60.501.293/0001-12,   conforme   indicação 
 constante do pedido de certidão.**************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 8 de outubro de 2021. 

                0052115104 
 PEDIDO N°:  
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 60.501.293/0001-12
Certidão nº: 19594420/2021
Expedição: 24/06/2021, às 15:23:34
Validade: 20/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 60.501.293/0001-12, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CNPJ / IE: 60.501.293/0001-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

21070282341-21

27/07/2021 11:28:44

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 60.501.293

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 31805152

Data e hora da emissão 08/10/2021 11:48:23 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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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. 

0811771 - 2021

CCM 1.095.869-0- Inicio atv :20/09/1955 (AV DR CARDOSO DE MELO, 1855 - CEP: 04548-903 )

CCM 1.157.770-3- Inicio atv :01/09/1972 (R CONDE DE SARZEDAS, 00038 - CEP: 01512-000 - Cancelado em: 10/07/1991)

CCM 2.377.155-0- Inicio atv :03/09/1989 (R CONDE DO PINHAL, 00078 - CEP: 01501-060 - Cancelado em: 27/02/2014)

CCM 2.349.674-6- Inicio atv :07/02/1995 (R HANNEMANN, 00352 - CEP: 03031-040 - Cancelado em: 30/09/2007)

CCM 2.781.220-0- Inicio atv :07/12/1998 (R DO BOSQUE, 00820 - CEP: 01136-000 - Cancelado em: 03/07/2001)

CCM 3.892.861-2- Inicio atv :12/03/2009 (AV DA LIBERDADE, 00956 - CEP: 01502-001 - Cancelado em: 27/02/2014)

60.501.293/

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

05/08/2021

01/02/2022

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: D6060FD9

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 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 08:46:11 horas do dia 06/08/2021 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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20/10/2021 11:32 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 60.501.293/0001-12
Razão Social:EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
Endereço: R DO BOSQUE 820 / BARRA FUNDA / SAO PAULO / SP / 01136-000

 
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:13/10/2021 a 11/11/2021 
 
Certificação Número: 2021101300441994777578

Informação obtida em 20/10/2021 11:31:48

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 Negativa

Certifico que nesta data (22/10/2021 às 15:14) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 60.501.293/0001-12.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6172.FF8A.E988.0474 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 22/10/2021 as 15:14:34 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
 
Senhora Secretária Judiciária,
 
Encaminho a V.Sa. a Informação 5804 ( 0971910),

da Chefe da Seção de Biblioteca e Editoração (SBE),
juntamente com a proposta da Editora Revista dos Tribunais e
demais documentos necessários para a aquisição do periódico
Revista dos Tribunais - Livro com Índice, no valor de R$
3.356,20 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte
centavos), pelo período de 12 meses.

Informo, ainda, que há disponibilidade de crédito
para cumprir a despesa em tela, de acordo com a proposta
orçamentária 2021 para a SBE.

 
Sâmia Coelho Tenório

Coordenadora
 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 11/11/2021, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972541 e o código CRC 33892412.

0007949-39.2021.6.02.8000 0972541v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Com espeque no artigo 111, Inciso VI, da Resolução

TRE/AL nº 15.904, de 09 de julho de 2018, aprovo o Termo de
Referência (0971962),  oriundo da Coordenadoria de Jurisprudência e
Documentação, o qual versa sobre a aquisição do periódico Revista
dos Tribunais - Livro com Índice, no valor de R$ 3.356,20 (três mil,
trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), pelo período de
12 meses, para atender, em especial, às Unidades de atuação deste
Tribunal que lidam com os mais diversos ramos do Direito.

 Isto posto, encaminho o presente feito a essa Secretaria
para as providências que o caso requer.

 Atenciosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 11/11/2021, às 19:06, 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
0972637 e o código CRC 503DACCB.
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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 novembro de 2021.
Reporto-me ao Despacho GSJ 0972637, para

também aprovar o Termo de Referência, doc. 0971962, desta
feita para os efeitos da Resolução TRE-AL 15.787/2017, e
evoluo os autos à SEIC, para necessária instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2021, às 00:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972717 e o código CRC C1241B5E.

0007949-39.2021.6.02.8000 0972717v1
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E-mail - 0972791

Data de Envio: 
  12/11/2021 08:44:12

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

Para:
    naedja@shoppingjuridico.com.br

Assunto: 
  Contratação. Assinatura. Periódico. Revista dos Tribunais. Exercício 2022. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0007949-39.2021.6.02.8000 

Prezada Naejda bom dia,

Para darmos andamento à instrução de contratação do periódico Revista dos Tribunais, conforme
proposta anexa; solicitamos, por gentileza, o envio da documentação a seguir:

- Notas de empenho e/ou notas fiscais de outros Órgãos da Administração Pública e/ou empresas
privadas para comprovação do preço praticado;

- Declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

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

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

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

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

Maceió, de de 2021.

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

Anexos:
    Proposta_0971921_PROPOSTA.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, 18 de novembro de 2021.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Cuida-se da contratação do periódico Revista dos

Tribunais, assinatura para o exercício de 2022, conforme termo de
referência 0971962, proposta de preços 0971921 no valor de R$
3.356,20 (três mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos)
e carta de exclusividade 0971925, com a empresa Editora Revista
dos Tribunais.

 
Os autos vieram para instrução, despacho

GSAD 0972717.
 
Para verificação da compatibilidade de preços, a empresa

encaminhou tabela com os valores da campanha de 2022; informando
que não dispõe, neste momento, de notas de empenho ou notas
fiscais emitidas, uma vez que as contratações do próximo exercício
ainda não se efetivaram,  eventos 0973667, 0973670 e 0973673. 

 
Desta forma, diante da ausência de instrumentos

contratuais de objeto idêntico e/ou de mesma natureza,
comercializados pela futura contratada; bem como pela falta de
publicidade, em seu endereço eletrônico, da tabela de preço
apresentada (0973670), entendemos, s.m.j., que não resta
demonstrada a compatibilidade de preços, pois não é possível aferir
que o preço ofertado à administração é condizente com o praticado
pelo mercado. 

 
À deliberação superior.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 18/11/2021, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/11/2021, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975443 e o código CRC A2DC2AC8.

0007949-39.2021.6.02.8000 0975443v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
 
 
À SAD, para ciência da impossibilidade de aferição

do preço ofertado pela empresa, conforme informado no
Despacho SEIC 0975443, a saber:

 
"Desta forma, diante da ausência de
instrumentos contratuais de objeto idêntico
e/ou de mesma natureza, comercializados pela
futura contratada; bem como pela falta de
publicidade, em seu endereço eletrônico, da
tabela de preço apresentada (0973670),
entendemos, s.m.j., que não resta
demonstrada a compatibilidade de preços, pois
não é possível aferir que o preço ofertado à
administração é condizente com o praticado
pelo mercado."
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/11/2021, 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
0976900 e o código CRC 9CAAB997.

0007949-39.2021.6.02.8000 0976900v1

Despacho COMAP 0976900         SEI 0007949-39.2021.6.02.8000 / pg. 38



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
Em face do Despacho COMAP 0976900, devolvo os

autos à SBE, para que avalie, junto à proponente, meios que
possam viabilizar a aferição da compatibilidade de preço.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/11/2021, 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
0977009 e o código CRC CA8FFEE0.

0007949-39.2021.6.02.8000 0977009v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
À Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação.
 
Senhora Coordenadora,
 
A Secretária de Administração, em despacho da lavra do

seu titular, encaminhou os presentes autos esta SBE para viabilizar,
junto à proponente da contratação perseguida, documentos que
permitam aferir a compatibilidade do preço cobrado na aquisição
pleiteada.

Não obstante, em face da instrução destes autos, em
especial a recente informação oriunda da proponente, de evento
SEI 0973673,  entende esta unidade que não poderá aditar ao
procedimento de aquisição outro elemento que venha a satisfazer o
requisito de aferição de compatibilidade do preço cobrado.

Ressalto, conforme exposto pela proponente, que se trata
de nova prática de preços, não havendo contratações firmadas com o
novo valor, o que recomenda, não sendo acatada a justificativa da
potencial contratada, sobrestar os autos na SEIC, para que, no
futuro, seja novamente requisitada a prática de preços no mercado.

Ante o externado, submeto o presente a Vossa Senhoria
para que, entendendo pertinente o pensamento deste servidor, sejam
os autos retornados a Secretaria de Administração, para
continuidade do trâmite.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 22/11/2021, às 18:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0977035 e o código CRC A2CF88AE.

0007949-39.2021.6.02.8000 0977035v1
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Sensitivity: Confidential

DECLARAÇÃO 

Ào Tribunal Regional do Estado de Alagoas,

Declaramos,  sob  as  penas  da  lei,  para  os  devidos  fins,  que  a

Empresa  EDITORA  REVISTA  DOS  TRIBUNAIS  LTDA.  empresa

devidamente  inscrita  no  CNPJ  n°  60.501.293/0001-12,  por

intermédio de seus representantes legais infra-assinados que:

 Devido  a  alteração  no  preço  do  produto  ‘Revista  dos

Tribunais’,  quem  tem  o  valor  de  R$  3.356,20;  não

encontramos Nota Fiscal com escopo e preço negociado à sua

empresa,  dessa  forma,  não  pudemos  comprovar

satisfatoriamente a comercialização do mesmo.

Sendo assim, a comercialização com a sua empresa se torna

praticamente exclusiva dentro dos detalhes especificados.

São Paulo, 26 de novembro de 2021. 

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855
São Paulo/SP
CEP.: 04548-005
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Sensitivity: Confidential

___________________________________________________________________
____________

Assinatura do representante legal

OBS.: ESTE DOCUMENTO NÃO TEM EMENDAS OU RASURAS

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855
São Paulo/SP
CEP.: 04548-005
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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 novembro de 2021.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue Declaração da Editora Revista dos Tribunais

(0979644) para análise da Seção de Instrução de Contratações
(SEIC), conforme solicitado do Despacho GSAD (0977009).

 
Sâmia Coelho Tenório

Coordenadora
 

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 26/11/2021, às 11:00, 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
0979645 e o código CRC 042B1B99.

0007949-39.2021.6.02.8000 0979645v1
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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 novembro de 2021.
À SEIC, em atenção ao Despacho CJD 0979645.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2021, às 23:59, 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
0980026 e o código CRC B48D8DC6.

0007949-39.2021.6.02.8000 0980026v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de novembro de 2021.
À SAD, com cópia para COMAP (para ciência),
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de Declaração da Editora Revista dos

Tribunais (0979644), abaixo, encaminhada no intuito de
demonstrar a compatibilidade do preço proposto a este
Regional - 0971921, no montante de R$ 3.356,20 (três mil
trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos).

 
Devido a alteração no preço do produto
‘Revista dos Tribunais’, quem tem o valor
de R$ 3.356,20; não encontramos Nota
Fiscal com escopo e preço negociado à
sua empresa, dessa forma, não pudemos
comprovar satisfatoriamente a
comercialização do mesmo.
Sendo assim, a comercialização com a sua
empresa se torna praticamente exclusiva
dentro dos detalhes especificados. a
comercialização

 
Em análise técnica e objetiva do disposto no

normativo de regência, abaixo, entendemos, s.m.j, que a
Declaração enviada pela própria empresa não constitui
documentação comprobatória de que o preço ofertado é
condizente com o por ela praticado no mercado.
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IN SEGES nº 73/2020
Art. 7º Os processos de inexigibilidade de
licitação deverão ser instruídos com a
devida justificativa de que o preço
ofertado à administração é condizente
com o praticado pelo mercado, em
especial por meio de:
I - documentos fiscais ou instrumentos
contratuais de objetos idênticos,
comercializados pela futura contratada,
emitidos no período de até 1 (um) ano
anterior à data da autorização da
inexigibilidade pela autoridade
competente;
II - tabelas de preços vigentes divulgadas
pela futura contratada em sítios
eletrônicos especializados ou de domínio
amplo, contendo data e hora de acesso.

 
Pesquisando jurisprudências relacionadas,

entendemos que é nesse sentido que o Tribunal de Contas da
União tem se posicionado, a seguir:

 
ACÓRDÃO TCU Nº 2993/2018 -
 PLENÁRIO
198. Quanto à justificativa de preço, o
Relatório-001-PRT/PRESI-032/2013
afirmou (peça 49, p. 188) :
(...) quando o assunto é inexigibilidade à
licitação, a compatibilidade do preço
contratado deve ser comprovada no
processo mediante contratos
anteriormente firmados pela futura
contratada com a Administração Pública
ou por meio de contratos firmados com
outros particulares. É necessário
entender que a justificativa de preço na
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inexigibilidade visa impedir que o
contratado eleve o seu preço pelo simples
fato de estar contratando com a
Administração sem a realização do
procedimento licitatório.
Verifica-se, pois, que a base para
apuração da razoabilidade do preço
apresentado pela empresa contratada
diretamente pela Administração, porque
configurada a hipótese de inexigibilidade,
pode ser os próprios preços praticados
pela contratada em situação que se
assemelha à contratação alvo de exame.
 
ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 11460/2021 -
PRIMEIRA CÂMARA
1.8.1.3. nos termos do art. 7º da
Instrução Normativa SED/ME 73/2000, os
processos de inexigibilidade de licitação
deverão ser instruídos com a devida
justificativa de que o preço ofertado à
administração é condizente com o
praticado pelo mercado;
1.8.1.4. a justificativa de preço em
contratação decorrente
de inexigibilidade de licitação (art. 26,
parágrafo único, inciso III, da Lei
8.666/1993) pode ser feita mediante a
comparação do valor ofertado com
aqueles praticados pelo contratado junto
a outros entes públicos ou privados, em
avenças envolvendo o mesmo objeto ou
objeto similar (Acórdão 2993/2018-TCU-
Plenário) .

 

No entanto, cientes de que o TCU, a partir da
análise de casos concretos, está sempre aprimorando seus
entendimentos e, ainda, que cabe ao Assessor Jurídico da
Diretoria-Geral o exame e aprovação dos procedimentos de
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contratação direta (inciso III, artigo 47 da Resolução TRE/AL
nº 15.904 - Regulamento da Secretária deste Regional),
sugerimos o encaminhamento dos autos àquela Assessoria
Jurídica, para manifestação sobre possível orientação
divergente da acima externada.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/11/2021, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980033 e o código CRC 8460C547.

0007949-39.2021.6.02.8000 0980033v1
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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 novembro de 2021.
Em atenção ao Despacho SEIC 0980033, submeto

os autos à análise do Sr. Assessor Jurídico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2021, às 15:35, 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
0980503 e o código CRC A7ACEFD2.

0007949-39.2021.6.02.8000 0980503v1
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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 novembro de 2021.
Em atendimento ao que requerido no Despacho

GSAD 0980503, esta Assessoria Jurídica registra que está de
acordo com Derspachos SEIC 0975443 e com o Despacho
SEIC 0980033.

 
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração, para conhecimento e providências
decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/11/2021, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0980571 e o código CRC E8ABC2C9.

0007949-39.2021.6.02.8000 0980571v1
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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 novembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a impossibilidade de se aferir a

compatibilidade do peço do produto, conforme assentado pela
SEIC em duas oportunidades, despachos 0975443 e 0980033,
com os quais a Assessoria Jurídica concordou (doc. 0980571),
submeto os autos ao conhecimento superior de Vossa
Senhoria, posto não haver como prosperar, nesse cenário, a
tramitação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/11/2021, 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
0980581 e o código CRC 81FC4F43.

0007949-39.2021.6.02.8000 0980581v1
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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 novembro de 2021.
À AJ-DG, 
 
 
Para análise da regularidade da contratação

pretendida. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/11/2021, às 17:21, 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
0980666 e o código CRC 17EDC181.

0007949-39.2021.6.02.8000 0980666v1
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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 dezembro de 2021.
Senhor Diretor,
 
Em atendimento ao que requerido no Despacho

GDG 0980666, esta Assessoria Jurídica registra, frente à
reportada impossibilidade de aferição da vantajosidade da
contratação (já apontada pela Administração no bojo do
processo), ser irregular a contratação, se mantido esse
contexto.

 
Recomenda-se o retorno dos autos à Secretaria de

Administração, para sobrestamento, até o surgimento de
ulterior quadra mais apropriada ou para a superação do
entrave, se isso possível for.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/12/2021, às 14:20, 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
0981269 e o código CRC BE738BD2.

0007949-39.2021.6.02.8000 0981269v1
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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 dezembro de 2021.
Considerando o pronunciamento técnico-jurídico

emanado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por
conduto do Despacho AJ-DG 0981269, registrando a
irregularidade da contratação, nos moldes em que ora
delineada (sem possibilidade de aferição da vantajosidade),
oriento "o retorno dos autos à Secretaria de Administração,
para sobrestamento, até o surgimento de ulterior quadra mais
apropriada ou para a superação do entrave, se isso possível
for."

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/12/2021, às 17:31, 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
0981500 e o código CRC 41E7075F.

0007949-39.2021.6.02.8000 0981500v1
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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 dezembro de 2021.
À CJD, para ciência do Despacho GDG 0981500.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2021, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983700 e o código CRC 7381974B.

0007949-39.2021.6.02.8000 0983700v1
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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 maio de 2022.
Senhora Coordenadora,
Tendo em vista que a empresa EDITORA REVISTA

DOS TRIBUNAIS LTDA encaminhou, através de e-mail, nova
documentação para demostrar a compatibilidade do preço
proposto1072841 e 1072846 para aferição da vantajosidade da
contratação, direciono os autos a Vossa Senhoria, para
ciência e  continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 24/05/2022, 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
1072666 e o código CRC 3A754B60.

0007949-39.2021.6.02.8000 1072666v1
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De: Naedja Alves <naedja@shoppingjuridico.com.br>
Para: "veraoliveira" <veraoliveira@tre-al.jus.br>
Data: 11/05/2022 04:56 PM
Assunto: [biblioteca] DOCUMENTAÇÃO RT IMPRESSA RENOVAÇÃO

Prezada Vera, boa tarde!

Querida favor veja se agora a documentação atende para nossa renovação
impressa.

Att,

Naedja Alves

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:

Arquivo: Tribunais e outros
2022.pdf

Tamanho:
17k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: 59919.pdf
Tamanho:
16k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: TRE AL - RT
IMPRESSA.doc22.doc

Tamanho:
100k

Tipo de Conteúdo:
application/msword

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=CWMWMIHH...

1 of 1 24/05/2022 14:46
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   Recife, 04 de maio de 2022.
Ao,
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Att: Sra. Vera  – Biblioteca
Maceió - AL

Prezado/a(s) Senhor/a(s):

Estamos  apresentando  proposta  para  renovaça�o  da  assinatura do  Perio� dicos  da Editora
Revista dos Tribunais, conforme abaixo por 12 meses a!  pratir do faturamento:

                     PERIÓDICOS PERIODICIDADE VALOR
TOTAL

Revista dos Tribunais –12 meses Mensal         R$  3.356,20

VALOR TOTAL  DA PROPOSTA
                         
                          R$.  3.356,20

             Condição de Pagamento:   

               •  À#  vista (Empenho)
                • Dados Bancários: Banco do Brasil- Àgencia 0001  7039-4  Conta Corrente 33992-X 
                • A Nota de Empenho devera ser emitida em nome da Editora Revista dos Tribunais – C.G.C: 60.501.293/0001-12  

                VALIDADE DA PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE ATÉ 10/06/2022

Com as nossas cordiais saudaço� es, firmamo-nos.

Àtenciosamente,

                                  Rua Dr. Machado 261  Tel.: (081) 3073-2401  Recife  PE
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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 maio de 2022.
 
Senhora Secretária Judiciária,
 
Conforme Despacho SEGAB (1072666), segue

documentação encaminhada pela Editora Revista dos
Tribunais Ltda. para comprovação de preço praticado no
mercado, conforme exigido pela legislação vigente, a fim de
tornar possível a aquisição do periódico Revista dos Tribunais
- Livro com Índice, objeto dos presentes autos.

Respeitosamente,
 
 

Sâmia Coelho Tenório
Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 24/05/2022, às 18:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073186 e o código CRC 11320AA6.

0007949-39.2021.6.02.8000 1073186v1
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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 maio de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Diante do Despacho CJD (1073186), submetemos os

presentes autos a esse Órgão Diretivo para análise da
proposição em tela, qual seja a contratação da Editora Revista
dos Tribunais Ltda, nos termos da proposta assentada no
evento 1072857, e, se for o caso, a continuidade do feito.

 
Respeitosamente,
 
 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 25/05/2022, às 17:31, 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
1074190 e o código CRC D8E6D56D.

0007949-39.2021.6.02.8000 1074190v1
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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 maio de 2022.
 
Tendo em vista a novel documentação encaminhada

pela Revista dos Tribunais Ltda., objetivando comprovação de
preço praticado no mercado, consoante exigência da
legislação vigente, faço encaminhar os autos eletrônicos à
SEIC para análise e aferição da vantajosidade da contratação
objeto dos autos.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/05/2022, às 17:47, 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
1075263 e o código CRC 8A5E4141.

0007949-39.2021.6.02.8000 1075263v1
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E-mail - 1075665

Data de Envio: 
  27/05/2022 09:15:26

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

Para:
    naedja@shoppingjuridico.com.br

Assunto: 
  Assinatura - Revista dos Tribunais

Mensagem: 
  Bom dia Naedja,

A proposta apresentada por vocês, anexa, relativa à assinatura de 12 (doze) meses do periódico Revista
dos Tribunais, contempla o montante de R$ 3.356,20.
No entanto, vericando a página eletrônica da empresa, observamos o produto RT Prime Impresso - Revista
dos Tribunais, com o valor mensal de R$ 172,00, totalizando R$ 2.064,00 no ano, conforme print anexo -
"https://www.livrariart.com.br/rt-prime-impresso-revista-dos-tribunais/p".
Desta forma, solicitamos esclarecimento acerca de possível similaridade dos produtos ofertados.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Sem título 2.pdf
    Proposta_1072857_PROPOSTA_ATUALIZADA.pdf
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De: Naedja Alves <naedja@shoppingjuridico.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 27/05/2022 09:23 AM
Assunto: [seic] Assinatura - Revista dos Tribunais

Bom dia Lisiane,

Estamos consultando o Departamento competente pois a nossa não é PRIME, 
darei resposta tão logo receba.

Att,

Naedja Alves

Em 27/05/2022 09:15, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Bom dia Naedja,
>
> A proposta apresentada por vocês, anexa, relativa à assinatura de 12 (doze)
meses do periódico Revista dos Tribunais, contempla o montante de R$ 3.356,20.
> No entanto, vericando a página eletrônica da empresa, observamos o produto RT
Prime Impresso - Revista dos Tribunais, com o valor mensal de R$ 172,00,
totalizando R$ 2.064,00 no ano, conforme print anexo -
"https://www.livrariart.com.br/rt-prime-impresso-revista-dos-tribunais/p".
> Desta forma, solicitamos esclarecimento acerca de possível similaridade dos
produtos ofertados.
>
> Atenciosamente,
>
> Lisiana Teixeira Cintra
> SEIC - TRE/AL
>
>

-- 
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus
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E-mail - 1079374

Data de Envio: 
  01/06/2022 13:52:37

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

Para:
    naedja@shoppingjuridico.com.br

Assunto: 
  Assinatura - Revista dos Tribunais - TRE/AL

Mensagem: 
  Senhora Naedja,

Reitemos o questionamento anteriormente feito, abaixo:

"A proposta apresentada por vocês, anexa, relativa à assinatura de 12 (doze) meses do periódico Revista
dos Tribunais, contempla o montante de R$ 3.356,20.
No entanto, vericando a página eletrônica da empresa, observamos o produto RT Prime Impresso - Revista
dos Tribunais, com o valor mensal de R$ 172,00, totalizando R$ 2.064,00 no ano, conforme print anexo -
"https://www.livrariart.com.br/rt-prime-impresso-revista-dos-tribunais/p".
Desta forma, solicitamos esclarecimento acerca de possível similaridade dos produtos ofertados".

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Anexos:
    Proposta_1072857_PROPOSTA_ATUALIZADA.pdf

E-mail SEIC 1079374         SEI 0007949-39.2021.6.02.8000 / pg. 67



E-mail - resposta - Revista dos Tribunais (1079690)         SEI 0007949-39.2021.6.02.8000 / pg. 68



E-mail - 1081336

Data de Envio: 
  03/06/2022 10:03:50

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

Para:
    naedja@shoppingjuridico.com.br

Assunto: 
   Assinatura - Revista dos Tribunais - TRE/AL

Mensagem: 
  Senhora Naedja,

Conforme relatado em correspondências eletrônicas anteriores, foi verficada divergência entre o preço
ofertado por vocês (conforme proposta anexa - R$ 3.356,20) e o verificado na página eletrônica da
empresa (https://www.livrariart.com.br/rt-prime-impresso-revista-dos-tribunais/p) para o "aparente"
mesmo produto - Revista dos Tribunais (valor mensal de R$ 172,00, totalizando R$ 2.064,00 no ano).

Reiteramos, assim, a apresentação de esclarecimentos acerca de especificações dos produtos que
justifiquem a citada difereça de preço.

Há de se registrar que já se passou 1 (uma) semana desde a primeira solicitação.

Desta forma, no intuito de se evitar a conclusão dos autos sem formalização da contratação, ofertamos
um prazo de 72 (setenta e duas) horas para atendimento do solicitado.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
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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 junho de 2022.
À SEGAB,
 
Para fins de compatibilidade do preço proposto

pela Editora Revista dos Tribunais Ltda - RT, questionamos a
empresa o valor ofertado, no montante de R$ 3.356,20 (três
mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos),
já que, verificando a sua página eletrônica, observamos o
produto RT Prime Impresso - Revista dos Tribunais, com o
valor mensal de R$ 172,00, totalizando R$ 2.064,00 ao ano,
https://www.livrariart.com.br/rt-prime-impresso-revista-dos-
tribunais/p.

Em atendimento, foi esclarecido (1083672) que o
produto proposto a este Regional é no formato impresso e
digital, enquanto que o localizado no site da impresa, RT
Prime Impresso - Revista dos Tribunais, não contempla o
formato digital.

Verificando o Termo de Referência, 0971962,
observamos que o objeto demandado se trata de edições
impressas mensais, correspondendo, s.m.j, ao produto de
menor valor.

Desta forma, devolvemos os autos à unidade
demandante para possível ajuste no Termo de Referência, se a
intenção for o recebimento das versões impressa e digital ou,
em caso de ratificação, para solicitação de nova proposta de
preço à empresa.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/06/2022, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1083727 e o código CRC 4D49C100.

0007949-39.2021.6.02.8000 1083727v1
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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: 08/06/2022 12:44:54 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 
CNPJ: 60.501.293/0001-12 
 
 
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: Sistema do CNJ está indisponível 
 
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:

08/06/2022 12:44:25Data e hora da consulta:

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

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA Adimplente60501293
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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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 60.501.293/0001-12 DUNS®: 899056626
Razão Social: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/10/2022
FGTS 08/06/2022
Trabalhista Validade: 16/10/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/05/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 02/07/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

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

Emitido em: 08/06/2022 12:42 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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 junho de 2022.
À SEIC,
Em atenção ao despacho SEIC 1083727, informo

que esta unidade mantém o interesse original, exclusivamente
na versão impressa, de acordo com o termo de referência.

Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira

Chefe da SEGAB

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 08/06/2022, às 17:58, 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
1084211 e o código CRC 699BC23C.

0007949-39.2021.6.02.8000 1084211v1
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                                  Rua Dr. Machado 261  Tel.: (081) 3073-2401  Recife  PE 

   
   Recife, 04 de maio de 2022. 

Ao, 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
Att: Sra. Vera  – Biblioteca 
Maceió - AL 

  
Prezado/a(s) Senhor/a(s): 
 
  Estamos apresentando proposta para renovação da assinatura do Periódicos da Editora 
Revista dos Tribunais, conforme abaixo por 12 meses à pratir do faturamento: 
 
 
 
 

 
                      PERIÓDICOS 

 

 
PERIODICIDADE 

 
VALOR 
TOTAL 

 
Revista dos Tribunais –12 meses Mensal          R$  3.356,20 

 
VALOR TOTAL  DA PROPOSTA DESCONTO 
ESPECIAL 30% E CONTESIA JAN À MAIO 2022 
   

                           
                          R$.  2.349,34 

 
 
 

             Condição de Pagamento:    
 
               •  À vista (Empenho) 
                • Dados Bancários: Banco do Brasil- Agencia 0001  7039-4  Conta Corrente 33992-X  
                • A Nota de Empenho devera ser emitida em nome da Editora Revista dos Tribunais – C.G.C: 60.501.293/0001-12   

                VALIDADE DA PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE ATÉ 20/06/2022 
 
 
 
 

 
Com as nossas cordiais saudações, firmamo-nos. 

 
 

Atenciosamente, 
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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 junho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de assinatura do periódico REVISTA DOS

TRIBUNAIS, da Editora Revista dos Tribunais Ltda - RT, com
edições impressas e mensais, por um período de 12 (doze)
meses, conforme Termo de Referência presente no
evento 0971962.

Vieram os autos para fins de aferição de
vantajosidade do valor inicialmente proposto, Despacho GDG
(1075263), no montante de R$ 3.356,20 (três mil trezentos e
cinquenta e seis reais e vinte centavos), conforme proposta
presente no evento 1072857.

Para tanto, a empresa apresentou documentações
fiscais relacionadas a contratações de objeto  semelhante que
demonstram que o preço ofertado à administração é
condizente com o por ela praticado no mercado -
 1072841 e 1072846.

No entanto, verificando o sítio eletrônico da futura
contratada, observamos a existência do produto "RT Prime
Impresso - Revista dos Tribunais", com o valor mensal de R$
172,00, totalizando R$ 2.064,00 no ano, com valor inferior ao
ofertado a este Regional.

Instada a se pronunciar, a empresa
informou, 1083672 e 1086170, que a diferença entre os dois
produtos é que o RT Prime, comercializado em seu sítio
eletrônico, contempla apenas a versão impressa, enquanto
que a assinatura proposta contempla as versões impressa e
digital. Ressaltou, ainda, que o produto RT Prime é
comercializado apenas para pessoa física, visto que seu
pagamento só pode ocorrer por meio de cartão de crédito.
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Em continuidade, foi ofertado um desconto de 30%
(trinta por cento), bem como uma cortesia dos exemplares de
janeiro a maio/2022, conforme proposta atualizada presente
no evento 1086167, no montante de R$ 2.349,34 (dois mil
trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos),
correspondendo, se consideramos o total de exemplares que
serão fornecidos a este Tribunal, ao valor mensal R$ 138,20
(cento e trinta e oito reais e vinte centavos), inferior ao
constante do site.

Foram juntadas aos autos as seguintes
documentações:

- Declaração de exclusividade - 0971925;
- Declaração de inexistência de nepotismo -

 0975562;
- SICAF - 1086904; e
- CADIN e Certidão TCU - 1083734.
Por fim, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por

inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, inciso I, da
Lei nº 8.666/93, com a empresa EDITORA REVISTA DOS
TRIBUNAIS LTDA, CNPJ nº 60.501.293/0001-12, no montante
de R$ 2.349,34 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e
trinta e quatro centavos).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 10/06/2022, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1086168 e o código CRC F11D3878.

0007949-39.2021.6.02.8000 1086168v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 60.501.293/0001-12 DUNS®: 899056626
Razão Social: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/10/2022
FGTS 27/06/2022
Trabalhista Validade: 16/10/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/05/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 02/07/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

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

Emitido em: 10/06/2022 08:28 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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 junho de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1086168, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 10/06/2022, às 08:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1086945 e o código CRC 292FB579.

0007949-39.2021.6.02.8000 1086945v1
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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 junho de 2022.
À COFIN, para reserva de crédito no valor indicado

no Despacho SEIC 1086168 e posterior remessa do feito à AJ-
DG, para análise de conformidade legal da proposição de
contratação direta ali formulada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2022, às 23:56, 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
1087658 e o código CRC 60E39A30.

0007949-39.2021.6.02.8000 1087658v1
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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 junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1087658).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/06/2022, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1087926 e o código CRC D5E88E7A.

0007949-39.2021.6.02.8000 1087926v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 13/06/2022, às 16:00, 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
1088324 e o código CRC 1BA41B8A.

0007949-39.2021.6.02.8000 1088324v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 152/2022 - RO 721.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Orçamentário e Financeiro, em 13/06/2022, às 17:24, 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
1088325 e o código CRC 57D9EEFA.
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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 : 0007949-39.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 786 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1.DO OBJETO
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos, em

que a Administração pretende a contratação, por
inexigibilidade de licitação, da assinatura do periódico
REVISTA DOS TRIBUNAIS, da Editora Revista dos Tribunais
Ltda - RT, com edições impressas e mensais, por um período
de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência presente
no evento 0971962.

 
 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A SBE iniciou os autos com a Informação

5804 (0971910), na qual submete à consideração superior a
proposta comercial (0971921) formulada pela Editora Revista
dos Tribunais Ltda, a Certidão de exclusividade (0971925), o
Termo de Referência (0971962), a dotação orçamentária para
cobrir a despesa PLOA 2021 (0972058) e as demais
documentações (0972502).

 
O Termo de Referência (0971962) elaborado pela

SBE foi aprovado pela Secretaria Judiciária e pela Secretaria
de Administração nos eventos SEI n° 0972637 e 0972717,
respectivamente. 

 
A reserva de crédito foi anexada aos autos no

evento SEI n° 1088324.
 
Consta do procedimento Declaração Negativa de

Nepotismo (0975562), Declaração de Exclusividade (0979644),
Certidão SICAF (1086904), Certidão TCU e consulta ao
CADIN (1083734)

 
A Empresa procedeu o envio de notas fiscais de

objetos idênticos comercializados para comprovação do valor
praticado (1072841 e 1072846).

 
A SEIC (1086168), após análise de preços, sugere,

por fim, a contratação direta, por inexigibilidade de licitação,
nos termos do Art. 25, Caput da Lei nº 8.666/93, pelo valor
total de R$ 2.349,34 (dois mil trezentos e quarenta e nove
reais e trinta e quatro centavos).

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
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
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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 tal opção no
termo de reconhecimento da inexigibilidade de licitação. 

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Com esses dados iniciais, segue check-list para

verificar o atendimento das condições exigidas para
contratações que tais, conforme Anexo IX da PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU -
Contratação direta por inexigibilidade de licitação.

 
ANEXO IX
 
 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente
justificado?

X  0971910

A
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2

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

X   

3

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

 X  

4

4.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
aquisição de
materiais,
equipamentos,
ou gêneros que
só possam ser
fornecidos por
produtor,
empresa ou
representante
comercial
exclusivo,
vedada a
preferência de
marca? (art. 25,
I da Lei nº
8.666/93)

X   

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

X  0979644

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

  Digitalizado

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

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

X   

5

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

 X  

5.1.1
estudos
técnicos,
planejamentos e
projetos básicos
ou executivos;

 X  

5.1.2
pareceres,
perícias e
avaliações em
geral;

 X  

5.1.3
assessorias ou
consultorias
técnicas e
auditorias
financeiras ou
tributárias;

 X  

5.1.4
fiscalização,
supervisão ou
gerenciamento
de obras ou
serviços;

 X  

5.1.5
patrocínio ou
defesa de causas
judiciais ou
administrativas;

 X  

5.1.6
treinamento e
aperfeiçoamento
de pessoal.

 X  

A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
contratação de

Parecer 786 (1089040)         SEI 0007949-39.2021.6.02.8000 / pg. 99



6

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

 X  

7

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

Ref.
parágrafo único,
II, art. 26, Lei
8.666/93

X   

 

8

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

X  1088324

9

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

X  
1086168
 

10
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

X  1086167

11

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

X  1086167

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

Parecer 786 (1089040)         SEI 0007949-39.2021.6.02.8000 / pg. 100



12

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  0975562

13
O valor da

contratação exige a
publicação na imprensa
oficial?

 X  

 Regularidade
fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

14

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

X  1086168

 1 FGTS X   

 2. INSS X   

 3. Receita
Federal X   

 
4. Tributos

Estaduais e Municipais
(quando exigido)

X   

15
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

X   

16 Consta
consulta ao CADIN? X  1083734

17

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  

18

Consta nos
autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da
contratação no Cadastro X  1083734
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18 Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral
da União, disponível no
Portal da Transparência?

X  1083734

 
5. DO ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO
 
Com esses elementos, passa-se a analisar a

contratação pretendida.
 
No que concerne à razão da escolha do periódico,

consta no Termo de Referência (0971962) a fundamentação
sobre a sua necessidade e adequação aos interesses deste
Regional.

 
Gize-se que o entendimento do Tribunal de Contas

da União (AC 1492/2009 - Plenário; AC 3867/2009 - Primeira
Câmara; AC 332/2009 - Primeira Câmara) é pela viabilidade
jurídica de contratação direta de empresa para fornecimento
de periódicos.

 
A inviabilidade de competição, neste caso, decorre

da impossibilidade de se estabelecer critérios objetivos para
escolha de um ou outro periódico, porquanto impossível
comparar as linhas editoriais de cada um deles. Necessário se
faz, entretanto, esclarecer se o fundamento que se pretende
dar à presente contratação direta é esse.

 
Em artigo intitulado Contratação de Periódicos, o

eminente  advogado, mestre em Direito Público, professor,
escritor, consultor, conferencista e palestrante Jorge Ulisses
Jacoby Fernandes aborda o enquadramento legal que deveria
ser dado a casos que tais.

 
"É possível, reconhecendo a inexigibilidade de
licitação, promover o enquadramento no 
art. 25, caput, ou no correspondente inc.
I da Lei nº 8.666/93. Ambos os
enquadramentos podem, em tese, ser
corretos , pois há inviabilidade de
competição pela natureza do produto,
como pode haver inviabilidade de
competição pelo fornecedor
exclusivo. Quando somente a editora produz
o periódico e somente essa o comercializa,
tem-se configurada a inviabilidade fática e
jurídica absolutas de competição, ensejando o
enquadramento no caput do art. 25 da Lei nº
8.666/93. Nesses casos, a prova da
inviabilidade de competição é mais simples: é
suficiente a declaração do editor informando
que seu produto tem os direitos autorais
registrados e que não tem nenhum
representante ou fornecedor, realizando
diretamente a comercialização. Essa
declaração da solenidade de autenticação, é o
quanto basta para a comprovação da escolha
do fornecedor, exigida por lei.
Quando o editor possui representantes, a
licitação será a regra: se possuir um só
representante na localidade, será inexigível a
licitação, mas nesse caso, o enquadramento
legal já será no caput do art. 25, mas no inc. I.
A situação é de fato diferente. Numa apurada
lição de hermenêutica, se na localidade houver
apenas um representante comercial –
fornecedor exclusivo -, deve prevalecer o
princípio da especialização da norma,
implicando a contratação com fundamento no
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art. 25, I da Lei 8.666/93. Assim, a
inviabilidade de competição não é mais
absoluta mas circunstancial, decorrente da
localização geográfica do futuro contratado,
fato eu pode ou não ser efêmero, temporário. A
comprovação das contratações fundamentadas
nesse inciso é, como não poderia deixar de ser,
um pouco mais complexa, como visto a seguir.
Como comprovar a representação
exclusiva
Admitindo-se que o gestor público tenha de
enquadrar a contratação em inexigibilidade de
licitação por fornecedor/ representante
exclusivo, quais cautelas devem ser adotadas?
Há um problema: a Lei não se satisfaz com a
singela declaração do gestor público. Não
vigora, aqui, a presunção de legitimidade. A
norma de regência inverteu esse princípio em
matéria de licitações e contratos, obrigando os
administradores a demonstrarem a legalidade
e a regularidade dos atos que praticam.
Didaticamente, a norma exige que a
comprovação de exclusividade de fornecedor
exclusivo se faça pela apresentação de
atestados emitidos por:
a) Órgão de registro do comércio; ou
b) Sindicato, federação ou confederação
patronal, obviamente do ramo da atividade
pertinente ao objeto da contratação;
c) Entidades equivalentes."

 
Vale ressaltar que a SEIC enquadrou a contratação

direta com base no caput do art. 25 da Lei 8.666/93.  
 
A contratação direta pelo reconhecimento da

situação de inexigibilidade de licitação, teria fundamento no
inciso I do art. 25 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
considerando a presença nos autos de documento exigido
pelo item 4 da tabela de verificação acima (1046207),
conforme declara exclusividade de produção, comercialização
e distribuição de seus produtos.

 
"É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos,
ou gêneros que só possam ser fornecidos por
produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca,
devendo a comprovação de exclisividade ser
feita através de atestado fornecido pelo órgão
de registro do comércio do local em que se
realizaria a licitação ou a obra ou o serviço,
pelo Sindicato, Federação ou Confederação
Patronal, ou, ainda, pelas entidades
equivalentes."

 
Relativamente à justifictiva de preço, a empresa

encaminhou documentos para a comprovação do valor
praticado (1072841 e 1072846), conforme informou a SEIC no
evento 1086168.

 
Em tais hipóteses, em que se se vislumbra

inviabilidade de competição, a justificativa de preços, na lição
de Marçal Justen Filho, deve, ainda, confirmar que o
montante que se pretende pagar pelos serviços do futuro
contratado guarda "condições econômicas similares com as
adotadas pelo particular para o restante de sua atividade
profissional", elidindo, pois, a possibilidade de cometimento
do ilícito previsto no art. 25, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
condição que foi cumprida, como já dito acima (check-list).
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6. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, constatada a regularidade jurídica do

feito, esta Assessoria Jurídica, nos termos do inciso X, do Art.
4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, opina
favoravelmente à contratação de assinatura do periódico com
a empresa REVISTA DOS TRIBUNAIS, da Editora Revista dos
Tribunais Ltda - RT, com edições impressas e mensais, por um
período de 12 (doze) meses, ao valor total de R$ 2.349,34
(dois mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro
centavos), dos produtos já descritos neste parecer, com apoio
no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93.

 
Outrossim, recomenda-se se registrar, no termo de

inexigibilidade de licitação, a opção pela Lei nº 8.666/93,
como faculta o Art. 191 da Lei nº 14.133/2021, na
conformidade com o que consta no item 3 deste parecer.

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/06/2022, às 17:07, 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
1089040 e o código CRC FE50E3D7.

0007949-39.2021.6.02.8000 1089040v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de junho de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos da pretensão de contratação, por

inexigibilidade de licitação, da assinatura do periódico REVISTA DOS
TRIBUNAIS, da Editora Revista dos Tribunais Ltda - RT, com edições
impressas e mensais, por um período de 12 (doze) meses, conforme
Termo de Referência presente no evento 0971962.

 
Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica

desta Diretoria-Geral, inserto no Parecer nº 786/2022 (1089040), no
qual opina pela legalidade do procedimento em tela, RECONHEÇO,
com fulcro no art. 25, I, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de
licitação nos presentes autos, ao tempo em que sugiro a autorização
para contratação de assinatura do periódico com a empresa REVISTA
DOS TRIBUNAIS, da Editora Revista dos Tribunais Ltda - RT, com
edições impressas e mensais, por um período de 12 (doze) meses, ao
valor total de R$ 2.349,34 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais
e trinta e quatro centavos).

 
Do exposto, faço os presentes autos conclusos a Vossa

Excelência, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº
8.666/93.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/06/2022, às 15:31, 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
1090036 e o código CRC 5D07BAAF.

0007949-39.2021.6.02.8000 1090036v1
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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 : 0007949-39.2021.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Empresa REVISTA DOS TRIBUNAIS, da Editora Revista dos Tribunais Ltda - RT.

 

Decisão nº 2897 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 786 (1089040), 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 8.666/93, o reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos
moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (1090036) e AUTORIZO,
com fulcro no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93, a contratação
direta da empresa REVISTA DOS TRIBUNAIS, da Editora
Revista dos Tribunais Ltda - RT, inscrita
no CNPJ 60.501.293/0001-12, com edições impressas e mensais,
por um período de 12 (doze) meses, ao valor total de R$ 2.349,34
(dois mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro
centavos), demonstrada a exclusividade de comercialização por
meio da Declaração de Exclusividade (0971925) e de acordo com o
Termo de Referência (0971962) e proposta da empresa (1086167),  a
dotação orçamentária para cobrir a despesa PLOA 2021 (0972058),
aprovado pela Secretaria Judiciária e pela Secretaria de
Administração nos eventos (0972637) e (0972717), para atender
demanda da Seção de Biblioteca, Editoração e Arquivo - SBEA, desta
Corte Eleitoral.

À Secretaria de Administração para emissão da nota de
empenho, publicidade e demais providências tendentes ao
cumprimento da presente Decisão, por suas unidades competentes,
inclusive devendo observar o apontamento feito pela AJ-DG
quanto ao registro pela opção do art. 191 da Lei nº 14.133, de 1º de
abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, no Termo de Inexigibilidade de Licitação.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/06/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094958 e o código CRC 1B423B35.

0007949-39.2021.6.02.8000 1094958v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
À SEIC, para publicação no Portal da Transparência

e à COFIN, para emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, às 19:22, 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
1096097 e o código CRC 8D3DA09B.

0007949-39.2021.6.02.8000 1096097v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1096097).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/06/2022, às 10:21, 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
1096246 e o código CRC C42BB236.

0007949-39.2021.6.02.8000 1096246v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 389 - RO 850

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 05/07/2022, 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
1099810 e o código CRC CBD68D0B.
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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 julho de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1099810),

registro minha assinatura no empenho 2022NE389, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/07/2022, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1099961 e o código CRC 8ABFC461.

0007949-39.2021.6.02.8000 1099961v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  05/07/2022 19:03
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 389

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70279 ADM ASSINA

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

05/07/2022 Ordinário 0007949-39.2021.6.02 - 2.349,34

60.501.293/0001-12 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

2022NECT. Assinatura do periódico Revista dos Tribunais. SEI 0007949-39.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DR CARDOSO DE MELO 1855 ANDAR 12 VILA OLIMPIA

CEP

04548-903

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

11-3613-8400/8725/8729

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

Pré-empenho

2022PE000152

1  de      2002
Versão Data/Hora

05/07/2022 19:03:14
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  05/07/2022 19:03
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.349,34

Total da Lista

Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

001 2.349,34Despesa referente à assinatura do periódico Revista dos Tribunais, da
Editora Revista dos Tribunais Ltda - RT, com edições impressas e
mensais, por um período de 12 (doze) meses. Proposta da empresa
(1086167). Termo de Referência (0971962). Decisão nº 2897 (1094958).
SEI 0007949-39.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

05/07/2022 Inclusão 1,00000 2.349,3400 2.349,34

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

05/07/2022 19:03:14

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

05/07/2022 19:00:31

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

05/07/2022 19:03:14
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, 05 de julho de 2022.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada e posterior envio do feito à SEGAB, para
acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/07/2022, às 22:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100044 e o código CRC 738FA512.
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E-mail - 1101707

Data de Envio: 
  07/07/2022 19:02:57

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

Para:
    naedja@shoppingjuridico.com.br

Assunto: 
  Nota de Empenho 

Mensagem: 
  Prezada, 

Encaminho NE n º 389/2022, eferente à assinatura do periódico Revista dos Tribunais, da Editora Revista
dos Tribunais Ltda - RT, com edições impressas e mensais, por um período de 12 (doze) meses.

Atenciosamente, 

ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Nota_1100008_NE_070011_2022NE000389_v002_60501293000112_20220705190322.pdf
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De: Naedja Alves <naedja@shoppingjuridico.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/07/2022 10:05 AM
Assunto: [seic] Nota de Empenho

Recebida com sucesso!

Em 07/07/2022 19:02, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
> Prezada,
>
> Encaminho NE n º 389/2022, eferente à assinatura do periódico Revista dos
Tribunais, da Editora Revista dos Tribunais Ltda - RT, com edições impressas e
mensais, por um período de 12 (doze) meses.
>
> Atenciosamente,
>
> ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES
> SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
>

--
Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
https://www.avast.com/antivirus

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=UESAO2OU7...
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