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Memorando nº 1035 / 2022 - TRE-AL/PRE/CAVE
Maceió, 04 de setembro de 2022.

Para: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ITENS FRACASSADOS PE 69/2022
- ELEIÇÕES 2022

 

 
 
 

Senhor Secretário de Administração,
 
 
Seguem TR 1142449  e anexo único 1142450,

visando a aquisição dos itens fracassados do PE 69/2022
(1142180), para análise e aprovação dessa unidade.

O item 6 foi excluído desta aquisição por ter sido
suprida sua necessidade com a locação dos pedestais
demarcadores que já incluem a fita demarcadora.

Ressaltamos que os itens serão utilizados nos
trabalhos de auditoria e teste de integridade das ELEIÇÕES
2022.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 05/09/2022, às 23:02, 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
1142448 e o código CRC 2F9BE26A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo, conforme especificado nos ANEXO
ÚNICO (1142450), para atender às necessidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos
trabalhos de Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições de 2022. 

1.1. Justifica-se a aquisição por serem itens essenciais às atividades e identidade visual
da Auditoria da Votação Eletrônica, cujo trabalho promove maior credibilidade à Urna
Eletrônica, e fortalece a imagem e a marca da Justiça Eleitoral; A aquisição visa também
melhorar a identificação da Comissão e da equipe de apoio durante a realização dos
eventos; proporcionar melhor organização deste serviço; criar um ambiente mais
institucionalizado nos eventos pertinentes ao processo de auditoria, com a identificação
da equipe e ainda oferecer mais credibilidade e segurança aos participantes dos
eventos.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

2.2. Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 3 dias corridos.

2.3. Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora.

2.3.1. As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

2.3.2. Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

2.3.2.1.  especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

2.3.2.2.  registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3.  registro no Ministério da Saúde

2.3.2.4.  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
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2.3.2.4.  número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

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

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

2.8. Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 A entrega será de 15 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho
encaminhada por e–mail;

3.2 O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua Coronel
Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às
19 horas, das segundas às sextas-feiras. 

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

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

6. DO PAGAMENTO

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

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7. DAS AMOSTRAS:

 Amostra dos item 1 deve ser enviada em até 2 dias do recebimento da Nota de
Empenho por whatsapp 82993350636 ou e-mail do almoxarifado, almoxarifado@tre-
al.jus.br. A análise da amostra será feita no mesmo dia da entrega. A unidade
demandante verificará a qualidade da arte e do material do crachá, bem como se as
informações nele contidas estão corretas.

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 05/09/2022, às 23:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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1142449 e o código CRC 8A14E439.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 
 
 

 ÚNICO  - ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

Crachá Personalizado em papel OFFSET 240gr,
impressão colorida 4x0, para identificação da
COMISSÃO CAVE, APOIO e AUDITOR EXTERNO, 
tamanho A6 (10,5×14,8cm). Vertical com 2 furos para
o cordão. Acompanha cordão em fio náutico
3mm preto com ponteiras.

Impressão: 4x0 cores de impressão, frente, alta
qualidade;

Layout: Personalizado frente

Acabamento: Corte reto 

O crachá deve conter em sua FRENTE: imagem
BRASÃO; nome Poder Judiciário;  nome do
TRE/AL; ELEIÇÕES 2022; nome: Comissão de Auditoria
da Votação Eletrônica - CAVE.

E conter ainda os campos: NOME; CATEGORIA e
ÓRGÃO.

Sendo 125 unidades para CATEGORIA: APOIO

Sendo 10 unidades para CATEGORIA: MEMBRO DA
COMISSÃO CAVE 

Sendo 10 unidades para CATEGORIA: AUDITOR
EXTERNO

Arte SERÁ enviada por e-mail  junto com a Nota de
Empenho.

UNIDADE          145
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2

 

Bingo profissional, completo, GLOBO,
TABULEIRO, CARTAS E BOLAS, rotativo, com
Globo tamanho Nº 4. Material: Metal Cromado,
Dimensões: Altura (51cm) x Largura (36cm),
Duas hastes de sustentação, com 39cm de
altura. Tabuleiro sustentação (50cm x 40cm) em
placa de fibra de madeira MDF; tabuleiro
numerado de 01 até 75 (nº 4), tamanho
30cmx44cm, em silk-screen, em placa de fibra de
madeira MDF. 75 Bolinhas de madeira
reflorestada, letradas e numeradas com escrita
BINGO, com diâmetro de 25mm. tam G, tabuleiro
e peças.

 
 UNIDADE           02

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 06/09/2022, às 00:07, 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
1142450 e o código CRC E5A0D04E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Dada a urgência de se concluir a aqisição retratada

no TR de evento 1142449, remeto os autos à SEIC, para
imediata cotação, contudo, deixo para aprovar o documento
somente após nova manifestação da CAVE, posto que o prazo
de 15 dias corridos para entrega do material não se afigura
factível dada a proximidade do pleito,

Dessa forma, solicito à CAVE avaliar a possibilidade
de se reduzir esse prazo para 10 dias corridos, não podendo
ultrapassar o dia 20 do corrente mês, e que a aquisição, dadas
as atuais circunstâncias, seja restrita a fornecedor local.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 00:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143579 e o código CRC F40B953D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
 
À GSAD,
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção ao determinado por Vossa Senhoria,

Despacho GSAD - 1143579, procedemos à imediata cotação
dos materiais/serviços elencados no Anexo Único (1142450). 

 
Acerca do item Bingo Profissional, fazemos as

seguintes manifestações:
 
Inicialmente, esta Unidade, em atendimento às

disposições contidas na Instrução Normativa SEGES nº
73/2020, estimou o preço de sua contratação, com base em
consultas extraídas do Banco de Preços, obtidas de
contratação firmadas por prefeituras de alguns Municípios,
no valor estimado de R$ 201,66 (duzentos e um reais e
sessenta e seis centavos).

 
Para fins de formalização de possível contratação

direta, buscamos propostas de preço junto a diversos
potenciais fornecedores, por aplicativo de mensagens e, de
forma mais abrangente, por telefone. Desta busca,
observamos:

 
1. O item, considerando todas as suas

especificações, notadamente o tamanho do globo, nº 4, não
corresponde, na verdade, a nenhum item que foi utilizado, por

Despacho SEIC 1143759         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 13



analogia, para estimativa do valor;
 
2. Além disso, caso partíssemos para o tamanho

menor, globo nº 3, verificamos que, mesmo assim, nenhum
fornecedor trabalha com a Administração Pública Federal,
tendo sido esclarecido por empresas, a exemplo da Lojão dos
Esportes (1144290), que elas trabalham apenas com
Prefeituras, em razão de diferentes exigências habilitatórias.

Acrescente-se, ainda, que os materiais
comercializados em tais contratações divergem do que se
pretende adquirir, bingo profissional, tratando-se de bingos
enquadrados na categoria brinquedos recreativos, com
materias mais frágeis (plástico), 

 
Nas consultas efetuadas aos fornecedores que

possuem o material que se pretende adquirir, bingo
profissional, verificamos, de igual forma, que nenhum deles
trabalha com a Administração Pública Federal, não se
tratando de item rotineiramente adquirido pelos Órgãos
Públicos, de aquisição excepcional. Tal constatação evidencia
um equívoco na sugestão outrora efetuada por esta unidade,
Despacho SEIC (1105319), de realização de Pregão
Eletrônico, ressalvando-se que tais particularidades só
poderiam ser conhecidas após tentativas de solicitação de
proposta junto às empresas especializadas.

 
Considerando o acima exposto, entendendo, s.m.j,

restar caracterizada a excepcionalidade da aquisição, seu
baixo custo, e a impossibilidade de que seu pagamento possa
aguardar os trâmites normais (processo de compra e
empenho), devendo ser utilizado o pagamento à vista,
sugerimos que a contratação em tela ocorra por meio de
Suprimento de Fundos, com amparo no artigo 3º,  III da
Resolução TRE/AL nº 16.004/2019.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/09/2022, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143759 e o código CRC D42BE381.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À GSAD,
 
Em complemento ao Despacho anterior,

registramos que, em caso de possível aquisição por
Suprimento de Fundos, há de se ratificar a classificação do
item como material de consumo, pelo setor competente.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/09/2022, 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
1144560 e o código CRC 79EC15FF.
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E-mail - 1144586

Data de Envio: 
  06/09/2022 17:43:04

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

Para (com cópia oculta):
    ninha.nicacio1@gmail.com
    pontualtime@pontualtime.com.br
    MIRANDA.CONTABIL2012@GMAIL.COM
    vendas@crachasmaceio.com.br
    orcamento@mouraramos.com.br
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    printcapas@gmail.com
    comercial@gemascarenhas.com.br
    graficaeditoramascarenhas@gmail.com
    atendimento@graficaimperador.com.br
    bruno@graficaimperador.com.br
    ciro@graficaimperador.com.br
    liceu@graficaliceu.com.br
    elba@graficaliceu.com.br
    elohprint@gmail.com
    comercial@sgrafica.net
    texgraf.ltda@gmail.com
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    comercial2@grafmarques.com.br
    graca@grafmarques.com.br
    grafmarques@grafmarques.com.br
    comercial@grafnobre.com.br
    comercialsgrafica@gmail.com
    contato@sgrafica.net
    imprimasgraficas@hotmail.com
    licitacao@ccsgrafica.com.br
    rafpel@grafpel.com
    soraya@grafpel.com
    leomaceio@homail.com
    bessebsbs@hotmail.com
    grafisa50anos@hotmail.com
    jfconta@hotmail.com
    pjcontabeis@ig.com.br
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    edenilzo@hotmail.com
    print@rgbgrafica.com.br
    nossagraficasolucoes@gmail.com
    contato@tdagrafica.com.br
    leomaceio@hotmail.com

Assunto: 
  Confecção Crachá - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para confecção de 145 (cento e
quarenta e cinco) crachás, segundo especificações abaixo, com entrega para o próximo dia 15/09.

Crachá Personalizado em papel OFFSET 240gr, impressão colorida 4x0, para identificação da COMISSÃO
CAVE, APOIO e AUDITOR EXTERNO, tamanho A6 (10,5×14,8cm). Vertical com 2 furos para o cordão.
Acompanha cordão em fio náutico 3mm preto com ponteiras.
Impressão: 4x0 cores de impressão, frente, alta qualidade;
Layout: Personalizado frente
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Acabamento: Corte reto 
O crachá deve conter em sua FRENTE: imagem BRASÃO; nome Poder Judiciário; nome do TRE/AL;
ELEIÇÕES 2022; nome: Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica - CAVE.
E conter ainda os campos: NOME; CATEGORIA e ÓRGÃO.
Sendo 125 unidades para CATEGORIA: APOIO
Sendo 10 unidades para CATEGORIA: MEMBRO DA COMISSÃO CAVE 
Sendo 10 unidades para CATEGORIA: AUDITOR EXTERNO
Arte SERÁ enviada por e-mail junto com a Nota de Empenho.

Tendo em vista a proximidade da entrega, solicitamos proposta de preço com a maior brevidade possível.

Na impossibilidade de atendimento, gentileza informar por e-mail.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À SEPAT, em face do Despacho SEIC 1144560.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144608 e o código CRC 90309348.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Sr. Secretário,
 
Instado à manifestação, informamos que a última

aquisição do referido produto ocorreu em 2016 (0197354),
por meio de suprimento de fundos, sendo este classificado
como bem de consumo, na conta 115610114 - MATERIAL
EDUCATIVO E ESPORTIVO (0193142).

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 06/09/2022, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144626 e o código CRC 00E9CD98.

0009035-11.2022.6.02.8000 1144626v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à condieração superior de Vossa Senhoria

a proposição veiculada no Despacho SEIC 1143759, acerca da
compra do item Bingo Profissional demandado pela CAVE
(doc. 1142449) com uso de suprimento de fundos.

Resperitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144733 e o código CRC 88528A7D.

0009035-11.2022.6.02.8000 1144733v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de setembro de 2022.
Em atenção ao Despacho GSAD 1144733, lastreado

nas informações prestadas pela SEIC (1143759), remeto o
feito à Assessoria Jurídica desta DG para análise e
manifestação acerca da viabilidade de aquisição do item Bingo
Profissional demandado pela CAVE (doc. 1142449) com uso de
suprimento de fundos.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/09/2022, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144952 e o código CRC A3C93095.

0009035-11.2022.6.02.8000 1144952v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
Senhor Diretor,
 
Em situações relacionadas a utilização de

suprimento de fundos (adiantamento de recursos), esta AJ/DG
recomenda que seja sempre usado como parâmetro as
delineações constantes do Parecer 772 (0911941), donde se
tem um norte jurídico para a correta e segura utilização do
reportado instrumento administrativo.

 
Ao que parece, foi essa a linha seguida pela Seção

de Instrução de Contratações que, por conduto do Despacho
SEIC 1143759, deixou bem claro ser a situação conformada à
necessidade de imediata aquisição pela via do pronto
pagamento.

 
Assim, em atendimento ao que requerido no

Despacho GDG 1144952, esta Assessoria Jurídica,
objetivamente, na esteira da instrução muito bem efetivada
pela unidade competente, registra o entendimento de que a
situação proposta colmata-se com as passíveis de contratação
pela via do adiantamento de recursos (Suprimento de
Fundos).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 08/09/2022, às 14:05, 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
1145466 e o código CRC AD731F8B.

0009035-11.2022.6.02.8000 1145466v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em paralelo à instrução do item Crachás, remeto os

autos a Vossa Senhoria para conhecimento da manifestação
do Senhor Assessor Jurídico da Diretoria-Geral, Despacho AJ-
DG (1145466), entendendo possível a aquisição do Bingo
profissional por meio de Suprimento de Fundos.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/09/2022, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145611 e o código CRC 9913CB91.

0009035-11.2022.6.02.8000 1145611v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
À SAD, 
 
Em atenção ao Despacho GSAD (1144733), foram

os autos encaminhados à Assessoria Jurídica desta DG para
análise e manifestação acerca da viabilidade de aquisição do
item Bingo Profissional demandado pela CAVE (doc. 1142449)
com uso de suprimento de fundos.

Com vista dos autos, aquela assessoria manifestou-
se por meio do Despacho AJ-DG (1145466) no sentido de  que
a situação proposta colmata-se com as passíveis de
contratação pela via do adiantamento de recursos
(Suprimento de Fundos).

Sendo assim, retorno o feito a essa Secretaria, para
dar prosseguimento à aquisição. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/09/2022, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145628 e o código CRC A41F52A5.

0009035-11.2022.6.02.8000 1145628v1
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T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA - ME
CNPJ: 14.521.720/0001-07

Rua Santa Cruz , 316 - Farol
Maceió - AL Fones: (82) 3316.6006 / 99609.8848

Email: printcapas@gmail.com

1
145         R$ 4,00         R$ 580,00

ITEM  ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unitário

Quant. Valor Total

Maceió, 08 de Setembro de 2022, Valor Total R$ 580,00  

Proposta de preço apresentado ao TRE, para contratação de serviços de impressão e 
confecção de material gráfico para as Eleições de 2022. 

Crachá Personalizado em papel OFFSET 240gr, impressão colorida
4x0, para identificação,  tamanho A6 (10,5×14,8cm). Vertical com 2
furos para o cordão, acompanha cordão em fio náutico 3mm preto
com ponteiras. Sendo 125 unidades para CATEGORIA: APOIO,
10 unidades para CATEGORIA: MEMBRO DA COMISSÃO CAVE e
10 unidades para CATEGORIA: AUDITOR EXTERNO

Proposta - Printcapas (1146103)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 28



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

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
À COMAP, para ciência do Despacho

GDG 1145628 e evolução dos autos ao Suprido para aquisição
do item, além de dar sequência à instrução quanto aos demais
elementos demandados pela CAVE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2022, às 19:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146130 e o código CRC EB93CEE6.

0009035-11.2022.6.02.8000 1146130v1
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Solicitação e Negativa - Cotação - Gráfica Jaraguá (1146346)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 30



Solicitação e Negativa - Cotação - Listem Gráfica Rápida (1146350)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 31



Solicitação e Negativa - Cotação - Gráfica e Editora ao Quadra (1146351)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 32



Solicitação Cotação - Victoria Gráfica (1146356)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 33



Anexo - Negativa Grafisa (1146625)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 34



Cotação - Gráfica Completa (1147517)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 35



Cotação - Mercado Livre (1147518)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 36



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

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para confecção

de crachá e aquisição de bingo profissional para atender às
necessidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos trabalhos de
Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições de 2022,
conforme especificações presentes no Termo de Referência e
Anexo (1142449 e 1142450).

Os autos vieram para esta Unidade para pesquisa
de preço e instrução da contratação, com a urgência que o
caso requer, em razão da proximidade das Eleições -
Despacho GSAD (1143579).

Para tanto, em atendimento ao determinado pelo
Senhor Secretário de Administração, buscamos proposta de
preço a diversos fornecedores locais, dada a iminência do
prazo assinalado para a entrega e distribuição dos itens.

Quanto ao item Bingo Profissional, em virtude de
ausência de fornecedor que comercializasse o produto por
meio de nota de empenho, foi decidido que a sua aquisição
ocorrerá por suprimento de fundos - Despacho AJ-DG
(1145466).

Das solicitações efetuadas, foi
apresentada proposta de preço apenas pela Printcapas. no
valor unitário de R$ 4,00 (quatro reais), acima do
anteriormente orçado para a licitação que restou deserta para
este item (Ata - 1130758),  porém dentro do valor praticado
por empresa no mercado (1147517 e 1147518).

Registramos que a unidade demandante, por
contato telefônico, anuiu com as considerações feitas pela
empresa Printcapas em sua proprosta atualizada (1148532).
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Desta forma, em razão da urgência anunciada para
a formalização desta contratação, condicionada à aprovação
por autoridade competente, sugerimos, s.m.j, a contratação
direta com fulcro no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, com a
empresa T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA, CNPJ:
14.521.720/0001-07, no valor por turno eleitoral de R$ 580,00
(quinhentos e oitenta reais).

Constam de outro processo Sei as seguintes
documentações:

- Consulta ao Cadin: página 1 - 1146406;
- Certidão Estadual: página 2 - 1146406;
- Certidão RFB: página 3 - 1146406;
- Certidão Trabalhista: página 4 - 1146406;
- Certidão de Regularidade do FGTS: página 5 -

 1146406;
- Consulta Consolidada TCU: 1146414
- Certidão Municipal: 1148027
- Declaração Nepotismo: 1146773
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 12/09/2022, 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
1148479 e o código CRC 1248F212.

0009035-11.2022.6.02.8000 1148479v1
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T K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA - ME
CNPJ: 14.521.720/0001-07

Rua Santa Cruz , 316 - Farol
Maceió - AL Fones: (82) 3316.6006 / 99609.8848

Email: printcapas@gmail.com

1
145         R$ 4,00         R$ 580,00

ITEM  ESPECIFICAÇÃO Valor 
Unitário

Quant. Valor Total

Maceió,  de Setembro de 2022, Valor Total R$ 580,00  

Proposta de preço apresentado ao TRE, para contratação de serviços de impressão e 
confecção de material gráfico para as Eleições de 2022. 

Crachá Personalizado em papel OFFSET 240gr, impressão colorida
4x0, para identificação,  tamanho A6 (10,5×14,8cm). Vertical com 2
furos para o cordão, acompanha cordão em fio náutico 3mm Branco
com ponteiras. Sendo 125 unidades para CATEGORIA: APOIO,
10 unidades para CATEGORIA: MEMBRO DA COMISSÃO CAVE e
10 unidades para CATEGORIA: AUDITOR EXTERNO

Obs.: O cordão só tenho em estoque na cor branco, se for pra pedir preciso de um prazo de 20 dias.

Proposta atualizada - Printcapas (1148532)         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 39



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

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
 
 
 
Senhora Coordenadora da COMAP,
 
 
 
Ratificamos a anuência da proposta, conforme já

registrado em Despacho SEIC, verbis:
 

Registramos que a unidade demandante, por contato
telefônico, anuiu com as considerações feitas pela
empresa Printcapas em sua proprosta atualizada
(1148532).
 
 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 12/09/2022, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148560 e o código CRC 3890F45C.

0009035-11.2022.6.02.8000 1148560v1
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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 setembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1148479, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/09/2022, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148594 e o código CRC E1A13685.

0009035-11.2022.6.02.8000 1148594v1
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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 setembro de 2022.
 
 
À SEPAT, para que, por meio do Suprido, conforme

entendimento contido no Despacho AJ-DG 1145466, seja
adquirido o item 2, do Anexo Único, 1142450,  referente ao
Termo de Referência CAVE, 1142449.

 
Informo, ainda, que a unidade demandante já

reservou, em nome de Luciana Wander, com o vendedor
Júnior, na Loja Poly Sport, localizada na Rua do Comércio,
655, 2 (duas) unidades do Bingo Profissional, Tamanho G, de
acordo o Anexo Único, 1142450,  no valor total de R$ 419,90
(quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos).

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/09/2022, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148598 e o código CRC 4944782A.

0009035-11.2022.6.02.8000 1148598v1
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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 setembro de 2022.
 
 
 
 
Senhora Coordenadora,
 
Informo que o valor informado do Bingo

Profissional, Tamanho G, de acordo o Anexo
Único, 1142450,  no valor total de R$ 419,90 (quatrocentos e
dezenove reais e noventa centavos) se refere à unidade de
Bingo.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 12/09/2022, às 18:39, 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
1148900 e o código CRC 10DF8CEB.

0009035-11.2022.6.02.8000 1148900v1
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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 setembro de 2022.

 

À Diretoria-Geral (c/c à SGO).

 

 
Senhor Diretor-Geral,
 
Trata-se de contratação de empresa para confecção de

crachá e aquisição de bingo profissional para atender às
necessidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos trabalhos de
Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições de 2022, conforme
especificações presentes no Termo de Referência e Anexo (1142449
e 1142450).

As aquisições justificam-se porque são itens essenciais às
atividades e identidade visual da Auditoria da Votação Eletrônica no
pleito eleitoral deste ano. A aquisição visa também melhorar a
identificação da Comissão e da equipe de apoio durante a realização
dos eventos, proporcionar melhor organização deste serviço, criar
um ambiente mais institucionalizado nos eventos pertinentes ao
processo de auditoria, com a identificação da equipe, e ainda
oferecer mais credibilidade e segurança aos participantes dos
eventos.

Os autos foram então encaminhados à SEIC/COMAP para
instrução, na forma do previsto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15 de fevereiro de 2017.

Em relação ao item bingo profissional, em virtude de
ausência de fornecedor que comercializasse o produto por meio de
nota de empenho, ficou definido que a aquisição ocorrerá por
suprimento de fundos - Despacho AJ-DG (1145466).

Quanto ao item crachá, após pesquisa de mercado, foi
obtida proposta de preço apenas da empresa T K FERREIRA DA
SILVA GRÁFICA - ME (Printcapas), no valor unitário de R$ 4,00
(quatro reais), acima do anteriormente orçado para a licitação que
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restou deserta para este item (Ata - 1130758), porém compatível com
preços praticados por empresas no mercado (1147517 e 1147518).

Diante disso, a unidade competente propôs a contratação
direta com fulcro no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, da empresa T
K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA, CNPJ: 14.521.720/0001-07, no
valor por turno eleitoral de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais),
em razão da urgência anunciada para a formalização desta
contratação, condicionada à aprovação por autoridade competente.

A empresa encontra-se com a situação fiscal regular,
conforme certidões anexadas nos autos e citadas no Despacho SEIC
1148479.

Por oportuno, saliento que o feito seguirá em paralelo à
SGO para confirmação da reservar de crédito necessária.

Assim sendo, em face da necessidade exposta nos
presentes autos, peço vênia para sugerir a essa Diretoria-geral que
seja autorizada, no caso concreto, a realização da despesa mediante
contratação direta, com fundamento no art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, na forma proposta pela SEIC, após o pronunciamento da
AJ-DG, como prescrito no art. 4.ª, X, da Resolução TRE-AL n.º
15.787/2017.

À Consideração superior.
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/09/2022, às 19:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148929 e o código CRC B5D12BC8.

0009035-11.2022.6.02.8000 1148929v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
À Assessoria Jurídica desta DG para análise e

manifestação acerca da viabilidade da aquisição assinalada
no Despacho GSAD 1148929 .

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/09/2022, às 13:56, 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
1149270 e o código CRC 11D36A33.

0009035-11.2022.6.02.8000 1149270v1
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 13/09/2022, às 13:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149316 e o código CRC 12446867.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 196/2022 - RO 1260

Observação:

Já existia o PE 196/2022 (1111195) nos autos do proc.sei 0005827-
19.2022.6.02.8000 para a aquisição de crachás de identificação. Procedemos o
reforço do respectivo Pré-empenho para atender o valor apontado no
Despacho GSAD (1148929), qual seja R$ 580,00.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 13/09/2022, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149319 e o código CRC 61D8F1F5.
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DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
À COMAP
Prezada Coordenadora, estivemos ontem na loja

citada para a retirada dos 02 bingos. Ocorre que nos havia
sido informado o valor total de R$ 420,00 aproximadamente e
no local fomos surpreendidos com o registro de que esse seria
o valor individual.

Não temos saldo em suprimento de fundos
suficiente para cobrir tal despesa, por isso suspendemos a
compra na hora e devolvemos o processo para deliberação.

At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 13/09/2022, às 14:40, 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
1149532 e o código CRC FCC49255.

0009035-11.2022.6.02.8000 1149532v1

Despacho SEPAT 1149532         SEI 0009035-11.2022.6.02.8000 / pg. 51



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 : 0009035-11.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1439 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Vieram os presentes autos a esta Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, para fins de análise da
proposição de contratação direta, por emergência, da
empresa T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA, CNPJ:
14.521.720/0001-07, para a aquisição de 145 (cento e
quarenta e cinco) crachás para atender às necessidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, nos trabalhos de Auditoria da
Votação Eletrônica nas Eleições de 2022, com arrimo no art.
24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no valor por turno eleitoral
de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Por conduto do Despacho GSAD 1148929,

ancorado que foi na informação da área técnica (Despacho
SEIC 1148479), dando conta da urgência da contratação posto
que necessária à procedimento voltados às Eleições de
outubro próximo, foi direcionado o processo para a via da
contratação direta.

 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Consulta ao Cadin: página 1 - 1146406;
- Certidão Estadual: página 2 - 1146406;
- Certidão RFB: página 3 - 1146406;
- Certidão Trabalhista: página 4 - 1146406;
- Certidão de Regularidade do FGTS: página 5 -

 1146406;
- Consulta Consolidada TCU: 1146414
- Certidão Municipal: 1148027
- Declaração Nepotismo: 1146773
- Proposta da empresa GMG PROJETO,

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - 1148532.
-  Demontrativo da existência de crédito (1149316).
 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica

para emissão de parecer quanto à regularidade da contratação
direta.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passa-se a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
Feitas tais observações, cite-se o que dispõe o

artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, verbis:
 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
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IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de atendimento
de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e
para as parcelas de obras e serviços que possam ser
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;” (grifei)

 
O artigo 26, por sua vez, apregoa:
 
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do

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

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

I -  caracterização da situação emergencial,
calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança
pública que justifique a dispensa , quando for o caso;         
    

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos

quais os bens serão alocados." (Grifei)    
 
Vejamos então o posicionamento doutrinário acerca

do tema, tal como leciona Benedicto de Tolosa Filho, que
sintetizando a temática, traz luzes sobre a situação
apresentada, tal como consta no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços de
consultoria no campo das licitações e contratos:

 
“DOUTRINA -329/182/ABR/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO EM EMERGÊNCIA OU EM CALAMIDADE PÚBLICA
EMERGÊNCIA
A regra para as contratações do Poder Público é o

planejamento, isto é, as obras, os serviços e bens são
contratados obedecendo a um plano estabelecido, e, portanto,
observando o princípio constitucional da obrigatoriedade de
licitar.

No entanto, nas várias atividades desenvolvidas
pelo Poder Público podem ocorrer situações que demandem
providências e medidas imediatas, derivadas de caso fortuito
ou de força maior, evitando que ocorram prejuízos ou haja
comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamento e bens em geral, públicos ou particulares.

A atuação da Administração deve ser imediata em
regime de emergência real, impossibilitando que se observem
os prazos legais decorrentes do procedimento licitatório, sob
pena de omissão que pode gerar responsabilidade
administrativa, civil e criminal."

 
No mesmo sentido, colhe-se no antedito site, o

entendimento jurisprudencial do TCU:
 
"14755 - Contratação pública – Dispensa –

Situação emergencial – Requisitos – TCU
Sobre a dispensa de licitação em razão de

situação emergencial, o TCU deixou assente que “a
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própria lei elencou requisitos cumulativos a serem
observados pelo administrador para enquadrar a
situação fática à norma, a saber: a) deve o
administrador demonstrar a urgência de atendimento
da situação; b) limitar o objeto da contratação aos
bens necessários para afastar o risco de prejuízo ou de
comprometimento da segurança das pessoas e
bens; c) no caso de parcelas de obras e serviços, o objeto
deve ser concluído no prazo máximo de 180 dias consecutivos
e ininterruptos, contados a partir da data de ocorrência do
fato tido como emergencial ou calamitoso; e d) vedada à
prorrogação dos contratos. (...) A ausência de quaisquer
desses requisitos legais tem o condão de descaracterizar a
situação emergencial. Esse é o intuito da lei. Por isso, a
Administração deve agir de imediato, ou seja, deve ser
realizada a contratação tão logo constatada a situação
emergencial, pois, após algum tempo, podem ocorrer
circunstâncias que transformem o que era emergência em
passível de ser contratado por meio do procedimento
licitatório normal”. (Grifamos.) No mesmo sentido: Acórdãos
nºs 2.190/2011, Plenário, e 4.458/2011, 2ª Câmara. (TCU,
Acórdão nº 3.065/2012, Plenário, Rel. Min. Raimundo
Carreiro, DOU de 22.11.2012.)

 
10201 - Contratação pública – Dispensa –

Urgência – Caracterização – Irrelevância dos motivos –
Potencial para causar prejuízo ou comprometer a
segurança – TCU

No entendimento do TCU, "a situação prevista no
art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93 não distingue a emergência
real, resultante do imprevisível, daquela resultante da incúria
ou inércia administrativa, sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente
caracterizada a urgência de atendimento a situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares”. De acordo com o Relator, “há que se separar a
ausência de planejamento da contratação emergencial
propriamente dita, tratando-as como questões
distintas”. Diante disso, a contratação emergencial
ocorreria “em função da essencialidade do serviço ou
bem que se pretende adquirir, pouco importando os
motivos que tornam imperativa a imediata
contratação”. Assim, “na análise de contratações
emergenciais não se deve buscar a causa da
emergência, mas os efeitos advindos de sua não
realização”. Segundo o Relator, “a contratação emergencial
se caracterizou, sobretudo, pela necessidade de não
interrupção dos serviços de publicidade de utilidade pública”,
os quais, para ele, dizem respeito a uma área que “está
relacionada com a divulgação de serviços que tenham como
objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar
segmento ou toda a população para adotar comportamentos
que lhe tragam benefícios sociais, visando à melhoria em sua
qualidade de vida”. (Grifamos.) No mesmo sentido: Acórdão nº
1.599/2011, Plenário. (TCU, Acórdão nº 1.138/2011, Plenário,
Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU de 11.05.2011.)

 
28623 - Contratação pública – Dispensa de

licitação – Emergencial – Falta de planejamento,
desídia administrativa ou má gestão dos recursos
públicos – Caracterização da urgência – Cabimento da
contratação direta – Responsabilização do gestor pela
omissão – TCU

O TCU constatou a ocorrência de dispensa indevida
de licitação em sucessivas contratações emergenciais,
decorrentes da falta de planejamento da Administração. O
relator observou que “a equipe de auditoria apurou duas
situações em que restou claramente demonstrada que a
situação emergencial decorreu da falta de planejamento da
administração, tendo em vista que já havia uma contratação
emergencial anterior, para suprir carência de pessoal.
Também houve o alerta da Procuradoria Jurídica à
administração no sentido de que as situações eram previsíveis
e não emergenciais”. No entanto, relembrou o relator “o
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entendimento deste Tribunal, expresso no Acórdão 46/2002-
Plenário, no sentido de que a contratação direta também se
mostra possível quando a situação de emergência decorrer da
falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má
gestão dos recursos públicos, pois, ‘a inércia do servidor,
culposa ou dolosa, não pode vir em prejuízo de interesse
público maior a ser tutelado pela Administração’”. Isso
porque, conforme ressaltou o julgador, “a situação
prevista no art. 24, inciso IV, da Lei de Licitações e
Contratos não distingue a emergência real, resultante
do imprevisível, daquela resultante da incúria ou da
inércia administrativa, sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta, desde que devidamente
caracterizada a urgência de atendimento a situação
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares”. Diante disso,
consignou ser “necessário avaliar corretamente as
responsabilidades dos gestores, de modo a segregar a
conduta daqueles que concorreram para originar a
situação emergencial e, eventualmente, de agentes que
apenas atuaram para elidir o risco de
dano”. Acrescentou que “em todo caso, o gestor que dá
causa a situação emergencial pode ser
responsabilizado, em face de sua omissão quanto ao
dever de agir a tempo, adotando as medidas cabíveis
para a realização de um regular procedimento
licitatório”. Voltando-se para a situação concreta, concluiu
que “o ponto fulcral da presente irregularidade não foi a
contratação emergencial em si, mas a desídia da instância
administrativa da [omissis] na adoção de providências visando
a licitação dos serviços, de forma a evitar a situação de
emergência”. (Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.122/2017,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler, DOU de 09.06.2017.)"

 
4. CONCLUSÃO
 
Dessa forma, em face da situação que se apresenta,

com todas as nuanças acima delineadas, pode-se concluir que
a contratação em foco é essencial e urgente para continuação
dos serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral.

 
Assim, diante da situação de dispensa

verificada, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, esta
AJ-DG opina pela possibilidade da contratação da empresa T K
FERREIRA DA SILVA GRAFICA, CNPJ: 14.521.720/0001-07,
para a aquisição de 145 (cento e quarenta e cinco) crachás
para atender às necessidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
nos trabalhos de Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições
de 2022, com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93,
no valor por turno eleitoral de R$ 580,00 (quinhentos e
oitenta reais).

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/09/2022, às 13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150459 e o código CRC EF302B71.

0009035-11.2022.6.02.8000 1150459v7
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
 
 
Acuso ciência do Despacho SEPAT 1149532, ao

tempo em que devolvo os presentes autos à Seção de
Patrimônio, para que o Senhor Suprido realize a compra de
uma unidade do Bingo Profissional, Tamanho G, no local
informado no Despacho COMAP 1148598, no valor de R$
419,90 (quatrocentos e dezenove reais e noventa centavos).

 
Concomitantemente, encaminho os presentes autos

à SAPEV, para que, por meio do suprimento disponibilizado ao
servidor Fernando Antônio Pimentel de Barros, seja adquirida
a outra unidade do bingo, na forma informada ao primeiro
Suprido.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/09/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150645 e o código CRC 76DCC14B.

0009035-11.2022.6.02.8000 1150645v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
 
Cuida-se de pretensão de contratação direta, por

emergência, da empresa T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA, CNPJ:
14.521.720/0001-07, para a aquisição de 145 (cento e quarenta e
cinco) crachás para atender às necessidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos trabalhos de Auditoria da Votação Eletrônica nas
Eleições de 2022, com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº
8.666/93, no valor por turno eleitoral de R$ 580,00 (quinhentos e
oitenta reais).

O Sr. Secretário de Administração, por conduto do
Despacho GSAD 1148929, informa tratar-se de contratação de
empresa para confecção de crachá e aquisição de bingo profissional
para atender às necessidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos
trabalhos de Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições de 2022,
conforme especificações presentes no Termo de Referência e Anexo
(1142449 e 1142450).

Informou, ainda, que, em relação ao item bingo
profissional, em virtude de ausência de fornecedor que
comercializasse o produto por meio de nota de empenho, ficou
definido que a aquisição ocorrerá por suprimento de fundos -
Despacho AJ-DG (1145466).

Relativamente ao item crachá, a SEIC 1148479, após a
devida pesquisa de mercado, propôs a contratação direta com fulcro
no artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, da empresa T K FERREIRA DA
SILVA GRÁFICA, CNPJ: 14.521.720/0001-07, no valor por turno
eleitoral de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), em razão da
urgência anunciada para a formalização desta contratação,
condicionada à aprovação por autoridade competente.

Seguiram os autos à oitiva da Assessoria Jurídica que, por
meio do Parecer 1439 (1150459), opina, diante da situação de
dispensa verificada, pela possibilidade da contratação da empresa T
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K FERREIRA DA SILVA GRAFICA, CNPJ: 14.521.720/0001-07, para a
aquisição de 145 (cento e quarenta e cinco) crachás para atender às
necessidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos trabalhos de
Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições de 2022, com arrimo no
art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no valor por turno eleitoral de
R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

Diante do exposto, considerando a manifestação da
Assessoria Jurídica, esta Diretoria reconhece a situação de dispensa
verificada, ao tempo em que conclui os autos a Vossa Excelência
para sugerir, com as vênias de estilo, que sejam adotadas as
providências do art. 26 da Lei nº 8.666/93, de modo a autorizar a
contratação direta da empresa mencionada.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/09/2022, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150872 e o código CRC B2B55A69.

0009035-11.2022.6.02.8000 1150872v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
À CAVE
Após a entrega do bingo adquirido nesta data à

servidora Renata, concluímos nossas atribuições no
procedimento.

 
At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 14/09/2022, às 17:40, 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
1151106 e o código CRC 22C7A261.

0009035-11.2022.6.02.8000 1151106v1
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PROCESSO : 0009035-11.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ASSUNTO : Contratação Direta. Crachás. Votação Paralela.

 

Decisão nº 4022 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de proposição de contratação direta, por
emergência, da empresa T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA,
inscrita no CNPJ sob o nº. 14.521.720/0001-07, com vistas à
aquisição de 145 (cento e quarenta e cinco) crachás atender às
necessidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos trabalhos de
Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições de 2022, com arrimo no
art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no valor por turno eleitoral de
R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).

Através do Despacho GSAD (1148929), o Sr. Secretário
de Administração noticia que se trata de contratação de empresa
para confecção de crachá e aquisição de bingo profissional para
atender às necessidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos
trabalhos de Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições de 2022,
conforme especificações presentes no Termo de Referência e Anexo
(1142449, 1142450). Noticia ainda que a aquisição de bingo
profissional ocorrerá via suprimento de fundos - Despacho AJ-DG
(1145466)

Em relação ao item crachá, a SEIC (1148479), após a
devida pesquisa de mercado, propôs a contratação direta da referida
empresa, no valor por turno eleitoral de R$ 580,00 (quinhentos e
oitenta reais), em razão da urgência anunciada para a formalização
desta contratação, condicionada à aprovação por autoridade
competente.

Em trâmite de instrução, os autos seguiram para
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, que se
pronunciou por conduto do Parecer nº 1439 (1150459), pela
possibilidade de contratação da Empresa em tela, tendo em vista que
é essencial e urgente para continuação dos serviços prestados pelo
Tribunal Regional Eleitoral, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº
8.666/93

Assim, lastreado no mencionado Parecer da AJ/DG, além
de toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de dispensa de
licitação, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (1150872),
e AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei nº
8.666/1993, a contratação direta da empresa T K FERREIRA DA
SILVA GRAFICA,  inscrita no CNPJ sob o nº 14.521.720/0001-
07, no valor por turno eleitoral de R$ 580,00 (quinhentos e
oitenta reais).

Desta feita, determino a remessa dos autos à Secretaria
de Administração para as providências, junto às unidades
competentes, tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/09/2022, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1151138 e o código CRC E1805657.
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
À SEIC, para devida publicidade e à COFIN, para

emissão da competente nota de empenho.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2022, às 21:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1151340 e o código CRC 7E3FFA98.
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2022.
À SGO,
 
Para emissão de nota de empenho.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 15/09/2022, às 14:36,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152001 e o código CRC 60AD94CD.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 568/2022 - RO 1278.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/09/2022, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152110 e o código CRC E1141C76.
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2022.

À SAD,

Sr. Secretário,

Diante da informação constante no evento (1152110), registro minha assinatura no
empenho 2022NE568, remetendo para igual procedimento e posterior juntada aos
autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/09/2022, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152546 e o código CRC FBE506E2.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/09/2022 11:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 568

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339030 70273 MAT SERIMP

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

15/09/2022 Ordinário 0009035-11.2022.6.02 - 580,00

14.521.720/0001-07 T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA

2022NECT. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS - PLEITOS 2022.
SEI 0009035-11.2022.6.02.8000

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

13 DISPENSA DE LICITACAO

24 - IV -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SANTA CRUZ 316 FAROL

CEP

57051-590

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Pré-empenho

2022PE000196

1  de      2002
Versão Data/Hora

16/09/2022 11:23:53
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/09/2022 11:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 580,00

Total da Lista

Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS

001 580,00Aquisição de crachás atender às necessidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, nos trabalhos de Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições
de 2022. Decisão nº 4022 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1151138).
Crachá Personalizado em papel OFFSET 240gr, impressão colorida 4x0,
para identificação, tamanho A6 (10,5×14,8cm). Vertical com 2 furos para
o cordão, acompanha cordão em fio náutico 3mm preto com ponteiras.
Sendo 125 unidades para CATEGORIA: APOIO, 10 unidades para
CATEGORIA: MEMBRO DA COMISSÃO CAVE e 10 unidades para
CATEGORIA: AUDITOR EXTERNO. Proposta (1146103).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/09/2022 Inclusão 145,00000 4,0000 580,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

16/09/2022 11:23:53

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

16/09/2022 11:18:10

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

16/09/2022 11:23:53
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2022.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada e demais medidas necessárias.
À CAVE, para acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2022, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152587 e o código CRC 36530B41.
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