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Memorando nº 1094 / 2022 - TRE-AL/PRE/CAVE
Maceió, 16 de setembro de 2022.

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIREÇÃO GERAL

Assunto: AQUISIÇÃO - CÉDULA ÚNICA - AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA -
ELEIÇÕES 2022

 

 
 
 

Senhor Diretor-Geral e Senhor Secretário de
Administração,

 
 
 
Trata-se de solicitação de confecção de novas

cédulas de votação, em modelo "ÚNICO", para a Auditoria da
Votação Eletrônica - a serem utilizadas nos trabalhos de
Verificação dos Testes de Integridade da Urnas Eletrônica.

O motivo da solicitação deve-se ao fato de que as
cédulas adquiridas, no formato tradicional, 1 cédula para
PRESIDENTE, 1 cédula para SENADOR E GOVERNADOR, e 1
cédula para DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL,
com o aumento significativo de seções cujas urnas serão
auditadas, nos trouxe uma realidade impraticável de
execução, visto que para cada cômputo de voto será
necessário que se preencham 3 cédulas, que devem estar
grampeadas entre si.

O que se relata acima, em se considerando um
número de 3 seções, ainda há uma certa viabilidade, pois se
para cada seção se tem o quantitativo de 500 cédulas, em 3 se
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tem 1.500 cédulas, multiplicando isso por 3 modelos de
cédulas diferentes, ao final se tem um total de 4.500 cédulas
para se manusear e grampear.

Considerando a atual conjuntura, quando se tem 20
seções a auditar, esse quantitativo sobe exorbitantemente
para 30.000 cédulas!

Com tal mudança e instada a se manifestar acerca
do modelo a ser contratado, a servidora Taciana Alécio, em
informação 2079 (1045114) relata o que segue, verbis:

 
"... Quanto ao modelo das cédulas, não vejo óbice em
serem admitidos, contudo, uma vez que não fora,
ainda, constituída a Comissão de Auditoria das
Urnas Eletrônicas, esta subscritora, que é somente
gestora do contrato de filmagem da referida
auditoria, não possui a legitimidade para anuir ou
discordar, razão por quê sugiro que seja aguardada
para tal manifestação, a instituição da Comissão de
Planejamento da Auditora que, de forma oficiosa, já
tem sua formação em trâmite."
..."
  

No entanto, não se aguardou a instituição da
Comissão e, em conformidade com o Despacho CPPE
(1064573), a contratação seguiu nos mesmos moldes das
eleições anteriores, vide TR de evento (1064879).  

As cédulas de votação destinadas à votação paralela
foram recebidas provisoriamente em 12/09/2022 (1148949)
e definitivamente em 14/09/2022 (1150307).

Ao analisar o material e diante do volume de
cédulas recebido, esta Comissão de Auditoria da Votação
Eletrônica verificou ser inviável a execução dos trabalhos
com as cédulas neste formato.

Diante disso, esta Comissão vem, mui
respeitosamente, solicitar que seja feita uma nova
contratação de cédula com formato único, conforme anexo,
para que se possa executar os trabalhos de Verificação dos
Testes de Integridade sem intercorrências ou perigo de rasgos
ou separação de votos durante o manuseio das mesmas,
inviabilizando assim todo o processo de auditoria.  
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 18/09/2022, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Membro da
Comissão, em 18/09/2022, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Membro da Comissão, em 18/09/2022, às 12:54, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152829 e o código CRC 974B3E5B.
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TESTE DE INTEGRIDADE -2022 

 CÉDULA DE VOTAÇÃO - ELEIÇÕES 2022  

1º TURNO 

CÉDULAS PREENCHIDAS POR VOLUNTÁRIOS 
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TESTE DE INTEGRIDADE -2022 
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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

 
 
 

CONTRATO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSOS - CÉDULAS VOTAÇÃO
PARALELA - MODELO ÚNICO) – ELEIÇÕES 2022

 

1. OBJETO

1.1. Aquisição de material gráfico - cédulas de votação - votação paralela - modelo
único - para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as especificações técnicas e as
condições constantes do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital.

OBS.:

I - Os modelos constante no Anexo II (1153287) são ilustrativos, e servirão de
base para auxiliar a elaboração do orçamento por parte da empresa a ser contratada, e
ainda para a sua devida confecção, adequando-o apenas ao Estado de Alagoas e
também aos cargos de segundo turno, se houver..

II - O modelo a ser impresso (objeto deste Tremo de Referência), será encaminhado à
empresa contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (contratante).

2. JUSTIFICATIVA

Atender à demanda de material gráfico necessário à preparação e realização da
auditoria da votação eletrônica - teste de integridade da urna eletrônica durante
as Eleições Gerais 2022.

3. CONDIÇÕES: Dada a proximidade do pleito, a aquisição deve ser de forma
imediata, devendo o fornecedor entregar os materiais contratados em até
3 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho, prazo este que
não pode ultrapassar em hipótese alguma o dia 23 de setembro do
corrente.

3.1. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão
confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser providenciada no
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dia útil imediato à realização do 1º Turno, observando-se o prazo de entrega até o
dia 10 de outubro de 2022.

3.2. O prazo para a Unidade Fiscalizadora aferir a compatibilidade prévia do material
com as especificações deste Termo de Referência será imediato ao recebimento do
modelo impresso para aprovação, que poderá ser via whatsapp..

4.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Executar o objeto do contrato rigorosamente de conformidade com todas as
condições, modelos e prazos estipulados;

4.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento ajustado sem
prévia e expressa anuência do Contratante;

4.3. Substituir, de imediato, a contar do recebimento da notificação, todo e qualquer
material que apresentar defeito ou estiver fora das especificações constantes deste
Termo.

4.4. Remover, às suas expensas, no prazo máximo de 30 dias corridos, o material
que, em virtude de sua rejeição, tiver sido substituído, sob pena de descarte ou de
aproveitamento por parte da Administração;

4.5. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação.

4.6. Manter, durante vigência do contrato, em compatibilidade com o compromisso
assumido, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

4.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao TRE-AL, ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, na entrega do material, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não haja fiscalização ou o
acompanhamento do TRE-AL;

4.8. Comunicar ao TRE-AL, no prazo máximo de 2 dias úteis que anteceder o prazo da
entrega do material, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

4.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados em qualquer fase da
contratação.

5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

5.2. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto,
quando solicitados pelo fornecedor;

6. ENTREGA E RECEBIMENTO

6.1. Os produtos deverão ser entregues impreterivelmente, no horário de
expediente do Órgão, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
situado na Rua Barão de Jaraguá, 230, no Bairro Jaraguá, CEP 57.022.140, telefone:
(82) 3328-1947, (82) 2122 7690. (82) 99335 0636.

6.2.  Após o prazo de entrega, o fornecedor ficará sujeito a sanções por mora ou
inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto neste instrumento
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convocatório.

6.3. Por ocasião da entrega, os materiais serão conferidos e, se verificadas
irregularidades, serão devolvidos à empresa contratada, que terá o prazo máximo de 1
dias úteis para substituí-los, circunstância que não interromperá o prazo de execução
contratual.

6.4. O recebimento será efetuado provisoriamente de forma imediata, sendo verificado
no ato a conformidade do item.

6.4.1. Definitivamente, em até 5 dias úteis, após verificação de qualidade e quantidade
dos materiais e consequente aceitação pela Unidade Demandante.

6.5. Todos os impressos deverão ser entregues adequadamente embalados, em
conformidade com as especificações do Anexo I deste Termo de Referência.

6.6. O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao
exame qualitativo e à aceitação final, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir,
substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura
detectados.

7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do material, comportar-se de
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar
e de contratar com a União, e será descredenciada no SICAF, ou nos Sistemas de
Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.

7.2. No caso de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a
prévia defesa, sujeitar-se-á a empresa adjudicatária às seguintes sanções:

7.2.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas. A advertência será processada
mediante notificação à Contratada, estabelecendo prazo para cumprimento das
obrigações assumidas;

7.2.2. Multa:

7.2.2.1. Multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso,
cumulativamente, após decorrido o prazo de entrega fixado no instrumento
convocatório; que será calculada sobre o valor empenhado, até o limite máximo de 15
(quinze) dias:

a1) 0,5% por dia de atraso, do 1.º ao 5º dia;

a2) 1,0% por dia de atraso, do 6º ao 10º dia;

a3) 1,5% por dia de atraso, do 11º ao 15º dia.

7.2.2.2. Multa por inexecução contratual:
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b1) Inexecução parcial – multa no percentual de 20%, que será calculada sobre o valor
empenhado, por inadimplência de qualquer item contratado ou pelo atraso superior a
15 dias e inferior a 25 dias, podendo, a critério da Administração, não mais ser aceito o
material;

b2) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato, em virtude de
descumprimento do item 8.1 deste Termo de Referência.

b3) Multa de 10% (dez por cento), sobre o valor integral do contrato, em virtude de
descumprimento do item 8.5 deste Termo de Referência.

b4) Inexecução total – multa no percentual de 30%, que será calculada sobre o valor
empenhado, cobrada pelo atraso superior a 25 dias, desde que a  administração não
mais aceite o material;

7.3. As multas serão descontadas pelo CONTRATANTE dos pagamentos devidos à
CONTRATADA e poderão ser aplicadas cumulativamente entre si, bem como com as
demais sanções previstas neste tópico, podendo ser, inclusive, cobradas judicialmente.

7.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa
licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil, decorrentes das
infrações cometidas.

7.5. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na execução dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior.

7.6. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 dias úteis da notificação, à
autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

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.

 

 

ANEXO I

ITEM ESPECIFICAÇÃO BASE DE
CÁLCULO UNIDADE

QUANT.

1º
TURNO

QUANT.

2º
TURNO

(SE
HOUVER)

Cédula única de
votação paralela –
ELEIÇÕES GERAIS
2022 - 1º  turno,

Serão
confeccionadas 2
cédulas por folha de
papel tam. A4,
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01

conforme modelo
ilustrado em ANEXO
II com adequações
ao Regional de
Alagoas.

impressão: frente e
verso na cor preta e
tipo uniforme de letras
e números,

papel branco, AP 75
g/m²,

dimensões: altura
210mm x largura
148,5mm.

papel tam. A4,
totalizando 500
cédulas de votação
por seção eleitoral a
ser auditada,
totalizando 10.000
cédulas, mais o
acréscimo
contingencial de
10%.

As cédulas devem
vir cortadas e
empacotadas em
pacotes
com 500unid.

Unidade 11.000  0

02

Cédulas de votação
paralela – Eleições
Majoritárias - 2022 –2º
turno, se houver,
para os cargos
de Governador e/ou
Presidente,
conforme modelo
ilustrado em ANEXO
II e adequações aos
cargos e Regional.

impressão: frente e
verso na cor preta e
tipo uniforme de letras
e números,

papel branco, AP 75
g/m²,

dimensões: altura
148,5mm x largura
105mm.

Serão
confeccionadas 4
cédulas por folha de
papel tam. A4,
totalizando 500
cédulas de votação
por seção eleitoral a
ser auditada,
totalizando 10.000
cédulas, mais o
acréscimo
contingencial de
10%.

As cédulas devem
vir cortadas e
empacotadas em
pacotes
com 500unid.

Unidade 0 11.000

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 18/09/2022, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1153295 e o código CRC A76A40B5.

0009507-12.2022.6.02.8000 1153295v7
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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 setembro de 2022.
R.H.
Observa-se que os presentes autos foram

encaminhados a este Gabinete e à Diretoria-Geral com a
proposição de contratação de cédula única para os trabalhos
de teste de integridade, na forma veiculada no Memorando nº
1094 (doc. 1152829).

Quanto à demanda, há de se reconhecer duas
situações: a forma de contratação, caso seja aprovada a
proposição, dar-se-á de forma direta em caráter emergencial e
deverá ser formalizada com empresa local, dado o pequeno
prazo até a realização dos trabalhos.

Isto posto, como forma de subsidiar a decisão
superior, remeto os autos à SEIC para já iniciar a cotação de
preços, servindo-se do modelo de anexo 1153287 e
considerando a entrega do material até o dia 23 do corrente
mês.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2022, 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
1153333 e o código CRC 1B9BD515.

0009507-12.2022.6.02.8000 1153333v1
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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 setembro de 2022.
Em complemento ao Despacho GSAD 1153333,

solicito à SEIC promover a cotação com base no Termo de
Referência CAVE 1153295, que ora submeto à aprovação da
CPPE, considerando as condições em que realizada a
proposição, na forma do Memorando nº 1094 (doc. 1152829).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/09/2022, às 18:17, 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
1153354 e o código CRC AF98B780.

0009507-12.2022.6.02.8000 1153354v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
 
 
Diante da informação contida no Memorando CAVE

1094 (1152829), a respeito da necessidade de aquisição de
cédulas em formato único, a fim de facilitar e agilizar o
trabalho de preenchimento e contagem, considerando a
quantidade de urnas que serão auditadas pela Comissão de
Auditoria de Votação Eletrônica, encaminho o feito às
seguintes unidades:

 
a) à CPPE, para análise e aprovação do Termo de

Referência elaborado pela CAVE (1153295);
b) à SAD para agilizar os procedimentos de cotação

e intrução da futura contratação, haja vista a exiguidade do
prazo restante até o primeiro turno das Eleições.

 
  

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/09/2022, às 12:49, 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
1153481 e o código CRC 4095F49D.

0009507-12.2022.6.02.8000 1153481v1
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E-mail - 1153496

Data de Envio: 
  19/09/2022 11:38:45

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
    arts.grafica.ltda@gmail.com
    comercial@victoriagrafica.com.br
    victoriagraficaal@gmail.com
    joao@victoriagrafica.com.br

Assunto: 
  Impressão cédulas de votação - TRE/AL - URGENTE

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar, de forma direta emergencial, empresa para
confecção de cédulas de votação, com entrega nas condições abaixo, conforme especificações
constantes em Termo de Referência, anexo.

CONDIÇÕES: Dada a proximidade do pleito, a aquisição deve ser de forma imediata, devendo o fornecedor
E-mail SEIC 1153496         SEI 0009507-12.2022.6.02.8000 / pg. 14



entregar os materiais contratados em até 3 dias úteis a partir do recebimento da Nota de Empenho,
prazo este que não pode ultrapassar em hipótese alguma o dia 23 de setembro do corrente.

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1153295.html
    Anexo_1153287_CEDULAS_1_4___CONVIDADOS___versao_III__1_.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, 19 de setembro de 2022.
À SEIC, em atenção ao Despacho GDG 1153481.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2022, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1153650 e o código CRC 2FD14ECF.

0009507-12.2022.6.02.8000 1153650v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
 
Os membros da Comissão de Planejamento das

Eleições, analisando o teor do Termo de referência constante
no evento SEI de nº 1153295, aprovam o referido documento
fazendo remessa à Secretaria de Administração para as
providências devidas à contratação emergencial.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/09/2022, às 16:43, 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
1153651 e o código CRC DF6E9991.

0009507-12.2022.6.02.8000 1153651v1
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Maceió, 19/09/2022

À Tre - Al
At. Lisiane Cintra

Fone : 99301-0575

Prezado cliente,
Vimos através desta apresentar nossa proposta orçamentária para a confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 026787.

01) 11.000 Lâminas - Cédulas de Votação Paralela - Eleições Gerais
21x29,7cm, 1x1 cor em Off-set 75g.

Total: R$ 2.090,00  Unit: 0,19  Pgto: Contra empenho  Entrega 3

02) 11.000 Lâminas - Cédulas de Votação Paralela - Majoritárias
Idem item anterior

Total: R$ 2.090,00  Unit: 0,19  Pgto: Contra empenho  Entrega 3

Total dos itens : R$ 4.180,00

Vendedor : João 99972-8607

Orçamentista : Joao

Validade da Proposta : 90 dias.

Atenciosamente, Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

Victoria Gráfica e Editora Ltda-me Tre - Al
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Rua Prof. José da Silveira Camerino, nº 468
Farol - Maceió-AL

Fone: (82) 3336-7411 / 3313-7412             E-mail: arts.grafica.ltda@gmail.com

Maceió, 30 de agosto 2022

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
Lisiana Teixeira Cintra

Orçamento: 298

Entrega: De acordo com empenho.

Pagamento:Contra empenho

Validade da proposta: 60 dias

01

02

Obs.: Prezados Senhores, nossa proposta orçamentária para a
         confecção dos serviços conforme especificações abaixo.

Total R$ Unitário R$ 

R$ 1.430,00

R$ 1.430,00

R$ 0,13

R$ 0,13

Descriminação

Arts Gráfica e Editora LTDA

11.000 - Cédula única de votação paralela – ELEIÇÕES GERAIS 2022 - 1º  turno, 
conforme modelo ilustrado em ANEXO II com adequações ao Regional de 
Alagoas.
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números,
papel branco, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 210mm x largura 148,5mm.

Serão confeccionadas 2 cédulas por folha de papel tam. A4, totalizando 500 
cédulas de votação por seção eleitoral a ser auditada, totalizando 10.000 
cédulas, mais o acréscimo contingencial de 10%.
As cédulas devem vir cortadas e empacotadas em pacotes com 500unid.

11.000 - Cédulas de votação paralela – Eleições Majoritárias - 2022 –2º turno, se 
houver, para os cargos de Governador e/ou Presidente, conforme modelo 
ilustrado em ANEXO II e adequações aos cargos e Regional.
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números,
papel branco, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 148,5mm x largura 105mm.

Serão confeccionadas 4 cédulas por folha de papel tam. A4, totalizando 500 
cédulas de votação por seção eleitoral a ser auditada, totalizando 10.000 
cédulas, mais o acréscimo contingencial de 10%.
As cédulas devem vir cortadas e empacotadas em pacotes com 500unid.

DE ALAGOAS

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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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

2

ITEM  ESPECIFICAÇÃO Valor 
1º Unitário

Quant. Quant. Valor 
2º Unitário

Valor Total
1º Turno

Maceió, 19 de setembro de 2022, Valor Total do 1º Turno R$ 1.100,00

Maceió, 19 de setembro de 2022,Valor Total do 2º Turno se houver  R$ 693,00

Maceió, 19 de setembro de 2022,Valor Total da Proposta R$ 1.793,00 

  

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

Valor Total
2º Turno

11.000      R$ 0,10    R$ 1.100,00

11000      R$ 0,063     R$ 693,00

2 cédulas por folha de papel tam. A4, na cor preta,
só frente e tipo uniforme de letras e números, papel
branco, AP 75 g/m², dimensões: altura 210mm   x
largura 148,5mm.

4 cédulas por folha de papel tam. A4, na cor preta,
só frente e tipo uniforme de letras e números, papel
branco, AP 75 g/m², dimensões: altura 210mm   x
largura 148,5mm.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de contratação de empresa para confecção

de cédulas de votação para serem utilizadas na Votação
Paralela, por ocasião das Eleições 2022, conforme
especificações presentes no Termo de Referência e
Anexo (1153295 e 1153287).

Os autos vieram para esta Unidade para cotação e
instrução da futura contratação, com a urgência que o caso
requer, em razão da proximidade das Eleições - Despacho
GDG (1153481).

Para tanto, em atendimento ao determinado no
Despacho GSAD - 1153333, buscamos proposta de preço a
diversos fornecedores locais, dada a iminência do prazo
assinalado, obtendo-se o menor valor ofertado pela empresa
Printcapas, no valor total de R$ 1.793,00 (um mil setecentos e
noventa e três reais), conforme proposta presente no
evento 1154011, devidamente anuída pela unidade
demandante, a saber.

Item Qtde

Victória Gráfica
1153800

Art’s Gráfica
1154064

Printcapas
1154011

Valor Valor Valor
Unitário Total Unitário Total Unitário Total

Cédulas
1º

Turno
11.000 R$ 0,19 R$

2.090,00 R$ 0,13 R$
1.430,00 R$ 0,10 R$

1.100,00

Cédulas
2º

Turno
11.000 R$ 0,19 R$

2.090,00 R$ 0,08 R$
880,00

R$
0,063

R$
693,00

Total R$ 4.180,00 R$ 2.310,00 R$ 1.793,00
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:
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14.521.720/0001-07, no valor total de R$ 1.793,00 (um mil
setecentos e noventa e três 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; e
- Certidão Municipal: 1148027.
- Declaração Nepotismo: 1146773
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/09/2022, às 16:22, 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
1154013 e o código CRC 342853AE.

0009507-12.2022.6.02.8000 1154013v1
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Rua Prof. José da Silveira Camerino, nº 468
Farol - Maceió-AL

Fone: (82) 3336-7411 / 3313-7412             E-mail: arts.grafica.ltda@gmail.com

Maceió, 30 de agosto 2022

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
Lisiana Teixeira Cintra

Orçamento: 298

Entrega: De acordo com empenho.

Pagamento:Contra empenho

Validade da proposta: 60 dias

01

02

Obs.: Prezados Senhores, nossa proposta orçamentária para a
         confecção dos serviços conforme especificações abaixo.

Total R$ Unitário R$ 

R$ 1.430,00

R$ 880,00

R$ 0,13

R$ 0,08

Descriminação

Arts Gráfica e Editora LTDA

11.000 - Cédula única de votação paralela – ELEIÇÕES GERAIS 2022 - 1º  turno, 
conforme modelo ilustrado em ANEXO II com adequações ao Regional de 
Alagoas.
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números,
papel branco, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 210mm x largura 148,5mm.

Serão confeccionadas 2 cédulas por folha de papel tam. A4, totalizando 500 
cédulas de votação por seção eleitoral a ser auditada, totalizando 10.000 
cédulas, mais o acréscimo contingencial de 10%.
As cédulas devem vir cortadas e empacotadas em pacotes com 500unid.

11.000 - Cédulas de votação paralela – Eleições Majoritárias - 2022 –2º turno, se 
houver, para os cargos de Governador e/ou Presidente, conforme modelo 
ilustrado em ANEXO II e adequações aos cargos e Regional.
impressão: frente e verso na cor preta e tipo uniforme de letras e números,
papel branco, AP 75 g/m²,
dimensões: altura 148,5mm x largura 105mm.

Serão confeccionadas 4 cédulas por folha de papel tam. A4, totalizando 500 
cédulas de votação por seção eleitoral a ser auditada, totalizando 10.000 
cédulas, mais o acréscimo contingencial de 10%.
As cédulas devem vir cortadas e empacotadas em pacotes com 500unid.

DE ALAGOAS

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

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
À SGO, para reserva de crédito e posterior remessa

dos autos à consideração superior da Diretoria-Geral,
considerando a necessidade de aprovação superior da
proposição e consequente autorização da despesa, em caráter
emergencial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/09/2022, 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
1154162 e o código CRC BAEAA2BE.

0009507-12.2022.6.02.8000 1154162v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 19/09/2022, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154226 e o código CRC C6E393EA.

0009507-12.2022.6.02.8000 1154226v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 252/2022 - RO 1292

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/09/2022, 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
1154228 e o código CRC 7EFF235F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
À AJ-DG, 
 
Para análise da regularidade da contratação

emergencial de que versam os autos. 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/09/2022, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154269 e o código CRC F351348A.

0009507-12.2022.6.02.8000 1154269v1
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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 : 0009507-12.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1463 / 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 confecção de cédulas de votação
para serem utilizadas na Votação Paralela, por ocasião das
Eleições 2022, conforme especificações presentes no Termo
de Referência e Anexo (1153295 e 1153287), com arrimo no
art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$
1.793,00 (um mil setecentos e noventa e três reais).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O procedimento teve início o Termo de Referência -

 1153295.
 
Por conduto do Despacho GSAD 1154162,

ancorado que foi na informação da área técnica (Despacho
SEIC 1154013), foi direcionado o processo para a via da
contratação direta por emergência.

 
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; e
- Certidão Municipal: 1148027.
- Declaração Nepotismo: 1146773
- Proposta da empresa T K FERREIRA DA SILVA

GRAFICA - 1154011.
- Pesquisa de preços realizada pela SEIC  (1154013)
-  Demontrativo da existência de crédito (1154223).
 
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:
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“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
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 –
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Situação emergencial – Requisitos – TCU
Sobre a dispensa de licitação em razão de

situação emergencial, o TCU deixou assente que “a
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.
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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
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,
mormente para a realização das Eleições de 2022.

 
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 confecção de cédulas de votação para serem utilizadas
na Votação Paralela, por ocasião das Eleições 2022, conforme
especificações presentes no Termo de Referência e
Anexo (1153295 e 1153287), com arrimo no art. 24, Inciso IV
da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 1.793,00 (um mil
setecentos e noventa e três reais).

 
É de registrar, por oportuno, a necessidade de se

ajustar as cédulas de modelo único, constantes do Anexo II
(1153287), de forma a retirar a menção ao Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo, fazendo constar, por óbvio,
o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas.

 
Recomenda-se, também, que seja apurada a questão

atinente à aquisição anteriormente efetivada para o mesmo
objeto aqui tencionado mas que se verificou imprestável para
o fim que se buscava, conforme relato constante do
Memorando 1094 (1152829).

 
 À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 19/09/2022, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Parecer 1463 (1154285)         SEI 0009507-12.2022.6.02.8000 / pg. 35



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154285 e o código CRC 3137B8A9.
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CONCLUSÃO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
 
Cuida-se de pretensão de contratação direta, por

emergência, para aquisição de material gráfico - cédulas de
votação - votação paralela - modelo único - para as Eleições
Gerais de 2022, de acordo com as especificações técnicas e as
condições constantes do Termo de Referência (ANEXO I)
deste Edital.

Conforme justificado no Memorando 1094
(1152829), que inaugurou o presente procedimento, a
solicitação acima tem por justificativa o fato de que as cédulas
adquiridas, no formato tradicional (1 cédula para
PRESIDENTE, 1 cédula para SENADOR E GOVERNADOR, e 1
cédula para DEPUTADO FEDERAL E DEPUTADO ESTADUAL)
tornariam imprátical as tarefas da Comissão de Auditoria da
Votação Eletrônica,  haja vista o aumento significativo de
seções cujas urnas serão auditadas.

Após instrução a cargo da SEIC, a Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral manifestou-se por meio
do Parecer AJ-DG nº 1463/2022 (1154285) reconhecendo a
essencialidade dos serviços e urgência da contratação. Diante
da situação de dispensa verificada, nos termos do art. 24, IV,
da Lei nº 8.666/93, a AJ-DG opinou pela possibilidade da
contratação da Empresa T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA,
inscrita no CNPJ sob o nº 14.521.720/0001-07

Nesta senda, tendo em vista a manifestação da
Assessoria Jurídica, cuja ilação é pela legalidade do
procedimento em tela, RECONHEÇO a situação de dispensa
verificada, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, ao
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tempo em que sugiro a autorização da contratação direta da
empresa T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA, CNPJ:
14.521.720/0001-07, para confecção de cédulas de votação
para serem utilizadas na Votação Paralela, por ocasião das
Eleições 2022, conforme especificações presentes no Termo
de Referência e Anexo (1153295 e 1153287), com arrimo no
art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$
1.793,00 (um mil setecentos e noventa e três reais).

Vale ressaltar que a AJ-DG recomendou, também, a
apuração da aquisição anterior que se verificou imprestável
para o fim desejado, conforme relato constante do
Memorando 1094 (1152829).

Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para
análise e competente deliberação, em atendimento ao disposto
no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

EM PARALELO, remeto o feito à SEIC e à
CAVE, para providenciarem o ajuste das cédulas de modelo
único, constantes do Anexo II (1153287), de forma a retirar a
menção ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São
Paulo, fazendo constar, por óbvio, o Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de Alagoas, como recomendado no citado
parecer. 

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/09/2022, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154386 e o código CRC EEE8E032.

0009507-12.2022.6.02.8000 1154386v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
 
 
À AJ-DG,
 
Em atenção ao determinado na Conclusão GDG

(1154386), ressaltamos que o Termo de Referência (1153295)
alerta que o modelo constante do Anexo II é ilustrativo, e que
o modelo a ser impresso será encaminhado à empresa
contratada, posteriormente.

 
Termo de Referência
(...)
 
I - Os modelos constante no Anexo
II (1153287) são ilustrativos, e
servirão de base para auxiliar a
elaboração do orçamento por parte da
empresa a ser contratada, e ainda para a
sua devida confecção, adequando-o
apenas ao Estado de Alagoas e também
aos cargos de segundo turno, se houver..
II - O modelo a ser impresso (objeto deste
Tremo de Referência),
será encaminhado à empresa contratada
pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas – TRE/AL (contratante).
 

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/09/2022, 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
1154759 e o código CRC 3A740947.

0009507-12.2022.6.02.8000 1154759v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
Atesto ciência acerca do que disposto no Despacho

SEIC 1154759.
 
À Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 20/09/2022, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154780 e o código CRC 9CE8A07D.

0009507-12.2022.6.02.8000 1154780v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
Ciente do Despacho SEIC 1154759.
Considerando que o feito já foi encaminhado à

Presidência, concluam-se os autos no Gabinete desta
Diretoria-Geral. 

  
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/09/2022, às 13:25, 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
1154809 e o código CRC 745D8A37.

0009507-12.2022.6.02.8000 1154809v1
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INFORMAÇÃO Nº 6195 - TRE-AL/PRE/CAVE

 
 
 

Informamos que o modelo das cédulas foi enviado
ao fornecedor pelo whatsapp, a amostra já foi devidamente
aprovada e o material já se encontra sendo impresso na
gráfica para entrega parcial já na data de amanhã.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 20/09/2022, às 23:53, 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
1155583 e o código CRC EF38F506.

0009507-12.2022.6.02.8000 1155583v3
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PROCESSO : 0009507-12.2022.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO DE AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA
ASSUNTO : Contratação direta por dispensa de licitação

 

Decisão nº 4115 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento visando à obtenção de
autorização para realização de contratação direta por meio de
dispensa de licitação, em razão de emergência. Objetiva-se
a contratação da confecção de cédulas de votação para serem
utilizadas na Votação Paralela, por ocasião das
Eleições 2022, conforme especificações presentes no Termo de
Referência e Anexo (1153295 e 1153287), com arrimo no art. 24,
inciso IV da Lei nº 8.666/93.

O pronunciamento da Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, por meio do Parecer nº 1463/2022 (1154285), aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, desde que se ajustem as
cédulas de modelo único, a fim de fazer constar o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas nas cédulas de votação. 

Observo que o modelo constante do Anexo II é ilustrativo,
de forma que o modelo a ser impresso constará o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, conforme Despacho SEIC (1154759).

Assim, ACOLHO a recomendação da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral e RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, da Lei
nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa de
licitação. Ademais, AUTORIZO, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, a contratação direta da Empresa T K FERREIRA DA SILVA
GRAFICA, CNPJ: 14.521.720/0001-07, para confecção de cédulas de
votação para serem utilizadas na Votação Paralela, por ocasião das
Eleições 2022, conforme especificações presentes no Termo de
Referência e Anexo (1153295 e 1153287), com arrimo no art. 24,
inciso IV, da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 1.793,00 (um mil
setecentos e noventa e três reais).

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes, inclusive devendo observar o apontamento
feito pela AJ-DG, quanto ao registro pela opção do art. 24, IV, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos
Administrativos, no Termo de Dispensa de Licitação.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/09/2022, às 17:43, 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
1156024 e o código CRC 241361EB.
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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.
À SEIC, para publicidade no portal da

transparência.
À SGO, para emissãod a competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/09/2022, às 18:57, 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
1157475 e o código CRC 76D2D03B.

0009507-12.2022.6.02.8000 1157475v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 583/2022; 2022RO001321

Observação:

- PE 252-2022 cancelado.
- Vide decisão doc 1156024.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 23/09/2022, às 13:12, 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
1157541 e o código CRC 35DAD21E.
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DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1157541),

registro minha assinatura no empenho 2022NE583, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/09/2022, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1157888 e o código CRC 39FAAA8B.
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Despacho COFIN 1157888         SEI 0009507-12.2022.6.02.8000 / pg. 47



Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/09/2022 13:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 583

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70273 MAT SERIMP

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/09/2022 Ordinário 0009507-12.2022.6.02 - 1.793,00

14.521.720/0001-07 T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA

2022NECT Aquisição de cédulas de votação, em modelo ÚNICO, para a Auditoria da Votação Eletrônica, a serem
utilizadas nos trabalhos de Verificação dos Testes de Integridade da Urnas Eletrônicas.
Condições, especificações, sanções, tudo de acordo com a Decisão nº 4115 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES,  Termo de
referência doc 1153295, proposta doc 1154011 e Proc 0009507-12.2022.6.02 .

-

-

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

2022PE000252

1  de      2002
Versão Data/Hora

23/09/2022 13:19:55
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/09/2022 13:20
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.793,00

Total da Lista

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

001 1.100,002 cédulas por folha de papel tam. A4, na cor preta,só frente e tipo
uniforme de letras e números, papel branco, AP 75 g/m², dimensões:
altura 210mm   xlargura 148,5mm. Modelo e especificações conforme
termo de referência e anexo constantes do proc  0009507-12.2022.6.02 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/09/2022 Inclusão 11.000,0000
0

0,1000 1.100,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 693,004 cédulas por folha de papel tam. A4, na cor preta,só frente e tipo
uniforme de letras e números, papel branco, AP 75 g/m², dimensões:
altura 210mm  x largura 148,5 mm . Modelo e especificações conforme
termo de referência e anexo constantes do proc  0009507-12.2022.6.02 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/09/2022 Inclusão 11.000,0000
0

0,0630 693,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

23/09/2022 13:19:55

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

23/09/2022 13:15:55

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

23/09/2022 13:19:55
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, 23 de setembro de 2022.
À SEIC, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e posterior envio dos autos à CAVE e à SEALMOX.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/09/2022, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1157988 e o código CRC 30ADE211.

0009507-12.2022.6.02.8000 1157988v1
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E-mail - 1158009

Data de Envio: 
  23/09/2022 14:21:49

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

Para:
    printcapas@gmail.com

Assunto: 
  Impressão cédulas de votação - TRE/AL - Remessa de Nota de Empenho

Mensagem: 
  Senhor Paulo,

Encaminhamos a Nota de Empenho nº 583/2022, relacionada à impressão de cédulas de votação, para a
Auditoria da Votação Eletrônica - Eleições Gerais de 2022, no montante de R$ 1.793,00.

Favor confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente, 

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Anexos:
    Nota_1157976_NE_070011_2022NE000583_v002_14521720000107_20220923132002.pdf
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