
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 - CARTAZES, FOLDERS,
MANUAIS) – TESTE DE INTEGRIDADE, PROJETO PILOTO COM BIOMETRIA -
  ELEIÇÕES 2022

 

1. OBJETO

1.1. Aquisição de material gráfico - cartazes e folders - teste de integridade, projeto
piloto com biometria  - para as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as
especificações técnicas e as condições constantes deste Termo de Referência e
ANEXOS I, II (1162677), III (1162678), IV (1162679), V (1162680) e VI (1162681).

OBS.

I - Os modelos constante nos Anexos 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.

II - Os modelos a serem impressos (objetos deste Termo de Referência),
serão encaminhados 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, e projeto piloto
com biometria, 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
2 dias corridos, prazo este que não pode ultrapassar em hipótese alguma o
dia 30 de setembro do corrente.

3.1. Os itens destinados ao 2º Turno de Votação, se houver, somente serão
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confeccionados mediante autorização da Unidade Fiscalizadora, a ser providenciada no
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 1 dias útil 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 até o dia 30/09,  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
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inadimplemento parcial ou total do contrato, conforme disposto neste instrumento
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
12h 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 1 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.
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7.2.2.2. Multa por inexecução contratual:

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 UNIDADE

 

QUANT.

 

01

CARTAZ A3 - TESTE DA INTEGRIDADE DA URNA
ELETRÔNICA -  ELEIÇÕES GERAIS 2022 -  conforme
modelo  em ANEXO II com adequações ao
Regional de Alagoas.

impressão: frente, colorido. Unidade  60
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papel couché brilho ou fosco, gramatura 115g

dimensões: A3

02

CARTAZ A3 - SEÇÃO ESCOLHIDA - PROJETO PILOTO -
TESTE DE INTEGRIDADE COM BIOMETRIA -  ELEIÇÕES
GERAIS 2022 -  conforme modelo em ANEXO
III com adequações ao Regional de Alagoas.

impressão: frente, colorido.

papel couché brilho ou fosco, gramatura 115g

dimensões: A3

Unidade 10

03

Folder 1 DOBRA, TESTE DE INTEGRIDADE -  PROJETO
PILOTO COM BIOMETRIA - ELEIÇÕES 2022.

Papel couché, dimensões A4, impressão frente e verso,
colorida.

Conforme modelo em ANEXO IV com
adequações ao Regional de Alagoas.

UNIDADE 1000

04

Folder 1 DOBRA, TESTE DE INTEGRIDADE - ELEIÇÕES
2022 

Papel couché, dimensões A4, impressão frente e verso,
colorida.

Conforme modelo em ANEXO V com adequações
ao Regional de Alagoas.

UNIDADE 1500

05

Termo de Consentimento - uso da biometria -
ELEIÇÕES 2022

Papel A4 - OFFSET - Preto e branco

Conforme modelo em ANEXO V com adequações
ao Regional de Alagoas.

unidade 1000

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 29/09/2022, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1162676 e o código CRC FE2BCCD4.

0009893-42.2022.6.02.8000 1162676v11
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Teste de Integridade —
Projeto-Piloto com 
Biometria

Participe da simulação feita para demonstrar o funcionamento 
do sistema de votação.
Esta seção eleitoral foi selecionada para o Projeto-Piloto com 
Biometria e você pode participar desta ação e ajudar a dar mais 
transparência ao processo eleitoral.

A participação voluntária de eleitoras e eleitores no 
projeto-piloto é mais um recurso para atestar o perfeito 
funcionamento da urna eletrônica em simulações mais 
próximas da votação real.

Quem participa ajuda a dar mais transparência ao processo 
eleitoral e conhece melhor o sistema que assegura a realização 
de eleições confiáveis no Brasil.

Projeto-Piloto com Biometria — o que é?
É uma simulação na qual se demonstra que os votos registrados 
na urna eletrônica correspondem aos votos apurados ao final 
da votação.  

Participar é simples! Confira:

• Depois de votar, você pode se dirigir até a sala onde está 
sendo realizado o Projeto-Piloto com Biometria.

• Lá, você será convidado(a) por uma equipe da Justiça 
Eleitoral a habilitar uma urna eletrônica com sua biometria. 
Atenção: a urna usada no projeto-piloto é idêntica à da sua 
seção de origem, mas nessa os votos não são válidos e não 
elegem candidata ou candidato.

• Se concordar em participar, assine o termo de consentimento 
do uso de sua biometria para o projeto-piloto.

• Depois de habilitada a urna, se quiser, pode deixar o local ou, 
se desejar, acompanhe os procedimentos seguintes.

• Será sorteada uma cédula eleitoral de papel, já preenchida por 
entidades da sociedade civil, para garantir o sigilo do seu voto 
original. 

• Os votos da cédula de papel são digitados num sistema de 
apoio e, em seguida, são lidos em voz alta e registrados na 
urna eletrônica que foi habilitada com a sua biometria.

• Esse procedimento é todo filmado pela Justiça Eleitoral e 
acompanhado por auditoras ou auditores.

• Às 17h, quando a votação encerrar, é feita a comparação entre 
o que foi digitado na urna e no sistema de apoio. 

Importante
• A participação no Projeto-Piloto com Biometria é voluntária.

• A eleitora ou o eleitor participa apenas habilitando a urna 
eletrônica com sua biometria, ou seja, não vota na urna 
instalada no ambiente do projeto-piloto.

• Após fornecer a biometria para o teste, a eleitora ou o eleitor 
poderá acompanhar o processo ou não, como preferir.

• Os votos do projeto-piloto não são válidos e não são 
transmitidos para o Tribunal Superior Eleitoral, portanto não 
elegem qualquer candidata ou candidato.

Saiba mais sobre o Teste de integridade
O Teste de Integridade não é novidade. Realizado desde 2002, 
constitui uma das auditorias do sistema eletrônico de votação. 
Seu objetivo é demonstrar que os votos computados na urna 
eletrônica correspondem ao que foi digitado 
durante a votação. Em 2022, 641 urnas serão 
testadas em todo o Brasil, das quais 58 são 
selecionadas para o Projeto-Piloto com Biometria, 
que acontecerá em 19 estados e no Distrito Federal, 
diretamente no local de votação e com biometrias 
de eleitoras e eleitores reais.
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Teste de Integridade —
Projeto-Piloto com 
Biometria

Participe da simulação feita para demonstrar o funcionamento 
do sistema de votação.
Esta seção eleitoral foi selecionada para o Projeto-Piloto com 
Biometria e você pode participar desta ação e ajudar a dar mais 
transparência ao processo eleitoral.

A participação voluntária de eleitoras e eleitores no 
projeto-piloto é mais um recurso para atestar o perfeito 
funcionamento da urna eletrônica em simulações mais 
próximas da votação real.

Quem participa ajuda a dar mais transparência ao processo 
eleitoral e conhece melhor o sistema que assegura a realização 
de eleições confiáveis no Brasil.

Projeto-Piloto com Biometria — o que é?
É uma simulação na qual se demonstra que os votos registrados 
na urna eletrônica correspondem aos votos apurados ao final 
da votação.  

Participar é simples! Confira:

• Depois de votar, você pode se dirigir até a sala onde está 
sendo realizado o Projeto-Piloto com Biometria.

• Lá, você será convidado(a) por uma equipe da Justiça 
Eleitoral a habilitar uma urna eletrônica com sua biometria. 
Atenção: a urna usada no projeto-piloto é idêntica à da sua 
seção de origem, mas nessa os votos não são válidos e não 
elegem candidata ou candidato.

• Se concordar em participar, assine o termo de consentimento 
do uso de sua biometria para o projeto-piloto.

• Depois de habilitada a urna, se quiser, pode deixar o local ou, 
se desejar, acompanhe os procedimentos seguintes.

• Será sorteada uma cédula eleitoral de papel, já preenchida por 
entidades da sociedade civil, para garantir o sigilo do seu voto 
original. 

• Os votos da cédula de papel são digitados num sistema de 
apoio e, em seguida, são lidos em voz alta e registrados na 
urna eletrônica que foi habilitada com a sua biometria.

• Esse procedimento é todo filmado pela Justiça Eleitoral e 
acompanhado por auditoras ou auditores.

• Às 17h, quando a votação encerrar, é feita a comparação entre 
o que foi digitado na urna e no sistema de apoio. 

Importante
• A participação no Projeto-Piloto com Biometria é voluntária.

• A eleitora ou o eleitor participa apenas habilitando a urna 
eletrônica com sua biometria, ou seja, não vota na urna 
instalada no ambiente do projeto-piloto.

• Após fornecer a biometria para o teste, a eleitora ou o eleitor 
poderá acompanhar o processo ou não, como preferir.

• Os votos do projeto-piloto não são válidos e não são 
transmitidos para o Tribunal Superior Eleitoral, portanto não 
elegem qualquer candidata ou candidato.

Saiba mais sobre o Teste de integridade
O Teste de Integridade não é novidade. Realizado desde 2002, 
constitui uma das auditorias do sistema eletrônico de votação. 
Seu objetivo é demonstrar que os votos computados na urna 
eletrônica correspondem ao que foi digitado 
durante a votação. Em 2022, 641 urnas serão 
testadas em todo o Brasil, das quais 58 são 
selecionadas para o Projeto-Piloto com Biometria, 
que acontecerá em 19 estados e no Distrito Federal, 
diretamente no local de votação e com biometrias 
de eleitoras e eleitores reais.
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TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu, _____________________________________________________________, 

documento de identificação nº ______________, após receber orientações 

sobre os procedimentos a serem executados e ter ciência do respectivo 

objetivo, concordo em participar voluntariamente do Projeto-Piloto com 

Biometria, instituído pela Resolução-TSE nº 23.710/2022 e regulamentado pela 

Portaria-TSE nº 921/2022,  com a utilização da minha biometria para a 

habilitação da urna eletrônica a ser auditada.

Brasília, 2 de outubro de 2022.

____________________________________________

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

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Encaminho TR e ANEXO I (1162676) e anexos II a

VI, eventos (1162677), (1162678), (1162679), (1162680) e
(1162681), para análise e aprovação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 29/09/2022, às 05:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1162682 e o código CRC 98253B12.

0009893-42.2022.6.02.8000 1162682v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À COMAP/SEIC, para urgentíssima instrução, nos

termos do Termo de Referência de evento 1162676, o qual,
como membro da CPPE, aprovo e o submeto aos demais
membros, para ratificação.

À Diretoria-Geral, em cópia, para conhecimento,
destacando que a aquisição dar-se-á em caráter emergencial.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/09/2022, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1162865 e o código CRC C550575C.

0009893-42.2022.6.02.8000 1162865v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À SEIC, 
Para urgentíssima instrução, nos termos do

Despacho GSAD 1162865.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 29/09/2022, às 11:36, 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
1162873 e o código CRC C2A892E1.

0009893-42.2022.6.02.8000 1162873v1
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E-mail - 1162912

Data de Envio: 
  29/09/2022 12:25:29

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
    comercial@graficajaragua.com.br
    graficajaragua@hotmail.com
    printcapas@gmail.com
    comercial@gemascarenhas.com.br
    graficaeditoramascarenhas@gmail.com
    bruno@graficaimperador.com.br
    elba@graficaliceu.com.br
    liceu@graficaliceu.com.br
    elohprint@gmail.com
    comercial@sgrafica.net
    texgraf.ltda@gmail.com
    cicerapoligraf@hotmail.com
    poligrafmcz@hotmail.com
    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
    grafpel@grafpel.com
    grafisa50anos@hotmail.com
    nossagraficasolucoes@gmail.com
    contato@tdagrafica.com.br
    brandaocomunicacaovisual@hotmail.com
    bessebsbs@hotmail.com
    edenilzo@hotmail.com
    print@rgbgrafica.com.br
    comercial@victoriagrafica.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Contratação direta Emergencial. Proposta. Material gráfico. TREAL.

Mensagem: 
  SEI 0009893-42.2022.6.02.8000 

Prezado Senhor(a)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar, de forma direta emergencial, empresa para
confecção de material gráfico para as Eleições 2022, de acordo especificações e quantidades presentes
no termo de referência e anexos, com entrega urgente e imediata.

Solicitamos cotação com a máxima urgência.

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

Atenciosamente.

Ana Paula G. Silva
Seção de Instrução de Contratações -SEIC

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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Telefones: 82 2122-7711/7712
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1162676.html
    Anexo_1162677_CARTAZ_PROJETO_PILOTO.pdf
    Anexo_1162678_cartaz_a3_urna_escolhida.pdf
    Anexo_1162679_FOLDER_A4_PROJETO_PILOTO.pdf
    Anexo_1162680_FOLDER_A4_PROJETO_PILOTO.pdf
    Anexo_1162681_Termo_Consentimento.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, 29 de setembro de 2022.
Registro ciência do Despacho GSAD 1162865.
Retornem-se os autos à SAD para continuidade do

feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/09/2022, às 13:31, 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
1162991 e o código CRC 185DB417.

0009893-42.2022.6.02.8000 1162991v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À GSAD
Senhor Secretário,
 
Trata-se de contratação de empresa para confecção de

material gráfico - cartazes e folders - teste de integridade, projeto
piloto com biometria  - para as Eleições Gerais de 2022, de acordo
com especificações técnicas e condições constantes do termo de
referência 1162676 e anexos 1162677,  1162678,  1162679,
 1162680 e  1162681.

 
Os autos vieram para esta Unidade para pesquisa de

preços e urgentíssima instrução, destacando que a aquisição dar-se-á
em caráter emergencial, despacho GSAD 1162865.

 
Das solicitações efetuadas, recebemos proposta da

empresa  Printcapas (1163030) com valor total de R$ 2.860,00 (dois
mil oitocentos e sessenta reais). A Gráfica Jaraguá informou não ter
condições de atender ao prazo de entrega, evento 1163064. A
empresa Grafisa informou, por meio de contato telefônico, que não
tem possibilidade de atender ao requerido.

 
Desta forma, em razão da urgência anunciada para a

formalização desta contratação, condicionada à aprovação por
autoridade competente e anuência da unidade demandante,
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 total/turno de R$ 2.860,00 (dois
mil oitocentos e sessenta reais).

 
As certidões da empresa encontram-se no

evento 1163145. Declaração de Inexistência da prática de
Nepotismo, 1146773.
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À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 29/09/2022, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163093 e o código CRC 2A0B91BA.

0009893-42.2022.6.02.8000 1163093v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À SAD,
Para ciência e deliberação da instrução

apresentada pela SEIC, no evento SEI 1163093.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 29/09/2022, às 15:39, 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
1163250 e o código CRC 6D415593.

0009893-42.2022.6.02.8000 1163250v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À SGO, para urgente reserva de crédito.
À AJ-DG, para análise de conformidade da

proposição de contratação direta por emergência,
considerando sobretudo a total impossibilidade de se adotar
procedimento licitatório para atendimento da demanda, em
face do exíguo prazo para o uso do material informativo de
que trata o TR de evento 1162676. 

Nesse sentido,observo que a contratação em tela
não faz parte do rol de aquisições constantes do planejamento
original das eleições (vide doc. 0924807). Por outro lado,
como vem destacando esta Secretaria, deve-se considerar a
correlação entre o sentido do termo "emergência" e o tempo
necessário à realização da licitação, conforme
leciona o Prof.º Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes (in Contratação direta sem licitação, 8ª ed.,
Editora Fórum, 2009, p. 327 e 328): 

A noção de uma situação de emergência deve
coadunar-se com o tema em questão, pouco
aproveitando a noção coloquial do termo,
dissociada da sede de licitação e contratos.
Conforme entendimento do TCU a situação de
emergência deverá ser devidamente
esclarecida e com a formalização adequada da
empresa e dos preços adotados, estando, aí
sim, fundamentados os argumentos que
permitirão a adoção do instituto da dispensa
de licitação. 
Aqui, emergência diz respeito à possibilidade
de se promover a dispensa de licitação.
Corolário dessa premissa é,
fundamentalmente, a absoluta impossibilidade
de atender ao interesse público – fim único de
toda atividade administrativa – se, adotado o
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procedimento licitatório. Emergência, para
autorizar a dispensa, requer a
caracterização de uma situação cujo
tempo de atendimento implique a
necessidade de dispensar o
procedimento licitatório. 
Deve, por conseguinte, haver direta correlação
entre o sentido da palavra emergência e o
tempo necessário à realização da licitação.
(grifos não constantes do original).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/09/2022, às 15:56, 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
1163284 e o código CRC EFCCFB8B.

0009893-42.2022.6.02.8000 1163284v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  29/09/2022 16:49
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 264

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70278 MAT SERIMP

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

29/09/2022 0009893-42.2022.6.02 - 2.860,00

Código Nome

14.521.720/0001-07 T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA

Favorecido

Endereço

SANTA CRUZ 316 FAROL

CEP

57051-590

Município

MACEIO AL

UF Telefone

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. FOLDERS, CARTAZES. VALOR VIDE
DESPACHO SEIC 1163093. PROC 0009893-42.2022.6.02 .

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

29/09/2022 Inclusão 2.860,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

29/09/2022 16:48:18
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 264-2022. 2022RO001355

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 29/09/2022, às 17:53, 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
1163326 e o código CRC 501BA22B.
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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 : 0009893-42.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1530 / 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 contratação de empresa para
confecção de material gráfico - cartazes e folders - teste de
integridade, projeto piloto com biometria  - para as Eleições
Gerais de 2022, de acordo com especificações técnicas
e condições constantes do termo de referência 1162676 e
anexos 1162677, 1162678, 1162679, 1162680 e 1162681, com
arrimo no art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, totalizando a
avença o montante de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e
sessenta reais).

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

 1162676 e anexos 1162677,  1162678,  1162679,  1162680 e
 1162681.

 
Por conduto do Despacho GSAD 1163284, a

Secretaria de Administração, ancorada que foi no
pronunciamento constante do Despacho SEIC 1163093,
propôs o direcionamento do processo para a via da
contratação direta.

 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 1163145;
- Certificado de Regularidade do FGTS 1163145;
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos

Estaduais 1163145;
- Certidão Negativa de Débitos

Municipais 1163145;
- Certidão CADIN 1163145;
- Consulta Consolidada TCU 1163145; e,
- Declaração de Inexistência de

Nepotismo 1146743.
- Proposta da empresa T K FERREIRA DA SILVA

GRAFICA, CNPJ: 14.521.720/0001-07 - 1163030.
- Pesquisa de preços realizada pela

SEIC (1162912 e 1163093)
-  Demontrativo da existência de crédito (1163322).
 
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.
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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:
(...)
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
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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 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
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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 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.)"
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No que concerne à verificação no presente

processo dos requisitos acima mencionados no parágrafo
único do art. 26, da Lei nº 8.666/1993, temos, ao que parece,
claramente caracterizada a situação de emergência, sendo
desimportante, conforme nos faz ver os excertos acima
reportados e que remetem a atuações do TCU em situações
que tais, se houve ou não falha no planejamento da
Administração.

 
O segundo elemento, voltado à razão da escolha do

fornecedor, parece remontar à periclitância da situação posta,
forte no argumento de que foi a empresa a única a responder
como possível a prestação dos serviços tencionados no tempo
e modo pedidos por este Regional.

 
 Quanto à justificativa do preço, esta AJ/DG

entende que a análise, como ora se apresenta, restou
prejudicada. Não há como esta unidade jurídica aferir à
regularidade dos valores apresentados, vez que tal tarefa é de
competência da Secretaria de Administração e das unidades
administrativas a ela vinculadas; e, não há qualquer menção
no processo, salvo melhor percepção, de ser ou não vantajosa
a contratação.

 
Tal situação parece remontar à pressa com que foi

naturalmente formatado o processo, estando o mesmo carente
de parâmetros de preços.

 
Como dito e agora redito, só uma empresa socorreu

ao requesto deste TRE/AL.
 
O ideal, conforme determina a legislação reportada,

é o Órgão contratante atestar cabalmente à regularidade dos
valores despendidos e a sua conformidade com o que
praticado no mercado, condição a lastrear a vantajosidade
exigida por lei.

  
4. CONCLUSÃO
 
Dessa forma, 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 Alagoas, mormente no que se
refere às Eleições que se avizinha.

 
Todavia, é condição prévia à contratação que seja

aferida a vantajosidade do negócio pela Administração ou que
essa questão seja superada frente a peculiar situação trazida,
pela Presidência deste Regional

 
Assim, desde que resolvida a pendência supra

relacionada a vantajosidade do liame, 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 contratação de empresa
para confecção de material gráfico - cartazes e folders - teste
de integridade, projeto piloto com biometria  - para as
Eleições Gerais de 2022, de acordo com especificações
técnicas e condições constantes do termo de
referência 1162676 e anexos 1162677, 1162678, 1162679,
1162680 e 1162681, com arrimo no art. 24, Inciso IV da Lei nº
8.666/93, totalizando a avença o montante de R$ 2.860,00
(dois mil oitocentos e sessenta reais).arca STEMAC, modelo
ST 2130, instalado no prédio onde funciona o Fórum Eleitoral
de Maceió, de acordo com o Termo de Referência -
 0979086,no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

 
 À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/09/2022, às 17:54, 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
1163364 e o código CRC 607D8D1D.
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CONCLUSÃO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
 
Cuida-se de pretensão de contratação direta, por

emergência, para confecção de material gráfico - cartazes e
folders - teste de integridade, projeto piloto com biometria  -
para as Eleições Gerais de 2022, de acordo
com especificações técnicas e condições constantes do termo
de referência 1162676 e
anexos 1162677, 1162678, 1162679, 1162680 e 1162681.

 
Em sede de instrução, a SEIC consultou diversas

empresas, conforme se vê do e-mail (1162912). Apenas três
respondera, sendo duas respostas negativas, em face da
exiguidade do tempo de confecção. 

 
Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral manifestou-se por meio do Parecer AJ-DG
nº 1530/2022 (1163364), 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 GRÁFICA,
inscrita no CNPJ sob o nº 14.521.720/0001-07

 
Nesta senda, tendo em vista o Parecer AJ-DG

nº 1530/2022, 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 tempo em que
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sugiro a autorização da contratação direta da empresa  T K
FERREIRA DA SILVA GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº
14.521.720/0001-07, para fins de confecção de material
gráfico - cartazes e folders - teste de integridade, projeto
piloto com biometria  - para as Eleições Gerais de 2022, de
acordo com especificações técnicas e condições constantes
do termo de referência 1162676 e
anexos 1162677, 1162678, 1162679, 1162680 e 1162681, com
arrimo no art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, totalizando a
avença o montante de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e
sessenta reais).

 
Contudo, a Assessoria Jurídica não deixou de

ressaltar que "é condição prévia à contratação que seja
aferida a vantajosidade do negócio pela Administração ou que
essa questão seja superada frente a peculiar situação trazida,
pela Presidência deste Regional".

 
Considerando a urgência pretendida na conclusão

da instrução da contratação em tempo hábil para autorização
e confecção dos cartazes pretendidos e ainda a quantidade de
empresas consultadas pela SEIC que não demonstraram
interesse em responder a cotação ou que a responderam
negativamente, a verificação da vantajosidade da contratação
restou prejudicada. 

 

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.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 29/09/2022, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163519 e o código CRC 52B015CE.
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PROCESSO : 0009893-42.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Contratação direta por dispensa de licitação 

 

Decisão nº 4254 / 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 celebração de contrato para confecção de material gráfico -
cartazes e folders - teste de integridade, projeto piloto com
biometria  - para as Eleições Gerais de 2022, de acordo
com especificações técnicas e condições constantes do termo de
referência 1162676 e
anexos 1162677, 1162678, 1162679, 1162680 e 1162681, com
arrimo no art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93, totalizando a avença o
montante de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais).

O pronunciamento da Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, por meio do Parecer nº 1530/2022 (1163322), aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, reconhecendo a
essencialidade dos serviços e urgência da contratação, desde que
resolvida a pendência relacionada à vantajosidade do negócio pela
Administração ou que essa questão seja superada frente a peculiar
situação trazida, pela Presidência deste Regional.    

ACOLHO a recomendação do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 1163519, e RATIFICO, nos termos do art. 26,
caput, da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da dispensa de licitação
por emergência, pois a a verificação da vantajosidade da contratação
restou prejudicada. 

Ademais, AUTORIZO a contratação direta por dispensa
de licitação (art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993) da empresa T K
FERREIRA DA SILVA GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº
14.521.720/0001-07, para fins de confecção de material gráfico -
cartazes e folders - teste de integridade, projeto piloto com
biometria - para as Eleições Gerais de 2022, de acordo
com especificações técnicas e condições constantes do termo de
referência 1162676 e
anexos 1162677, 1162678, 1162679, 1162680 e 1162681, com
arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, totalizando a avença
o montante de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta 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
29/09/2022, às 19:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163579 e o código CRC AC87DCB7.

0009893-42.2022.6.02.8000 1163579v3

Decisão 4254 (1163579)         SEI 0009893-42.2022.6.02.8000 / pg. 47
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À SEIC/SLC, para publicidade.
À SGO, para emissão da competente nota de

empenho.
À CAVE, para ciência e acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/09/2022, às 19:59, 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
1163672 e o código CRC 1F5A25DF.

0009893-42.2022.6.02.8000 1163672v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 596/2022 - RO 1359

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 30/09/2022, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163993 e o código CRC E4F2F624.
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30/09/2022 17:51 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=9138437 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 30/09/2022 17:51:37
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9138437
   Data prevista de publicação: 03/10/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

19954202 Extrato de dispensa de licitacao - PA n. 0009893-42.2022-T
K FERREIRA DA SILVA GRAFICA.rtf

ee5190ec07ec9879
7db46374738a1fd4 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 5,49 R$
194,60
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  30/09/2022 19:08
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 596

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70278 MAT SERIMP

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

30/09/2022 Ordinário 0009893-42.2022.6.02 - 2.860,00

14.521.720/0001-07 T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA

2022NECT. Confecção de material gráfico - cartazes e folders. Decisão nº 4254 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES
(1163579). Proposta comercial (1163030).
SEI 0009893-42.2022.6.02.

-

-

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

1  de      3002
Versão Data/Hora

30/09/2022 19:08:46
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  30/09/2022 19:08
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.860,00

Total da Lista

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

001 330,00CARTAZ A3. TESTE DA INTEGRIDADE DA URNA ELETRÔNICA -
ELEIÇÕES GERAIS 2022 - CONFORME MODELO EM ANEXO II COM
ADEQUAÇÕES AO REGIONAL DE ALAGOAS. IMPRESSÃO: FRENTE,
COLORIDO. PAPEL COUCHÉ BRILHO OU FOSCO. GRAMATURA
115G. DIMENSÕES: A3.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

30/09/2022 Inclusão 60,00000 5,5000 330,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 55,00CARTAZ A3. SEÇÃO ESCOLHIDA - PROJETO PILOTO - TESTE DE
INTEGRIDADE COM BIOMETRIA - ELEIÇÕES GERAIS 2022 -
CONFORME MODELO EM ANEXO III COM ADEQUAÇÕES AO
REGIONAL DE ALAGOAS. IMPRESSÃO: FRENTE, COLORIDO.
PAPEL COUCHÉ BRILHO OU FOSCO. GRAMATURA 115G.
DIMENSÕES: A3.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

30/09/2022 Inclusão 10,00000 5,5000 55,00

Seq. Descrição Valor do Item

003 850,00FOLDER 1. DOBRA. TESTE DE INTEGRIDADE - PROJETO PILOTO
COM BIOMETRIA - ELEIÇÕES GERAIS 2022 - CONFORME MODELO
EM ANEXO IV COM ADEQUAÇÕES AO REGIONAL DE ALAGOAS.
IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO, COLORIDO. PAPEL COUCHÉ.
DIMENSÕES: A4. UNIDADE.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

30/09/2022 Inclusão 1.000,00000 0,8500 850,00

Seq. Descrição Valor do Item

004 1.275,00FOLDER 1. DOBRA - TESTE DE INTEGRIDADE - ELEIÇÕES GERAIS
2022 - CONFORME MODELO EM ANEXO V COM ADEQUAÇÕES AO
REGIONAL DE ALAGOAS. IMPRESSÃO: FRENTE E VERSO,
COLORIDO. PAPEL COUCHÉ. DIMENSÕES: A4.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

30/09/2022 Inclusão 1.500,00000 0,8500 1.275,00

Seq. Descrição Valor do Item

005 350,00TERMO DE CONSENTIMENTO - USO DA BIOMETRIA - ELEIÇÕES
GERAIS 2022 - CONFORME MODELO EM ANEXO V COM
ADEQUAÇÕES AO REGIONAL DE ALAGOAS. PAPEL A4 - OFFSET -
PRETO E BRANCO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

30/09/2022 Inclusão 1.000,00000 0,3500 350,00

Seq. Descrição Valor do Item

2  de      3002
Versão Data/Hora

30/09/2022 19:08:46
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  30/09/2022 19:08
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.860,00

Total da Lista

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

005 350,00TERMO DE CONSENTIMENTO - USO DA BIOMETRIA - ELEIÇÕES
GERAIS 2022 - CONFORME MODELO EM ANEXO V COM
ADEQUAÇÕES AO REGIONAL DE ALAGOAS. PAPEL A4 - OFFSET -
PRETO E BRANCO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

30/09/2022 Inclusão 1.000,00000 0,3500 350,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

30/09/2022 19:08:46

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

30/09/2022 19:07:57

Assinaturas

3  de      3002
Versão Data/Hora

30/09/2022 19:08:46
Operação
Alteração
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E-mail - 1164588

Data de Envio: 
  30/09/2022 19:23:26

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

Para:
    printcapas@gmail.com

Assunto: 
  TRE-AL. NOTA DE EMEPNHO Nº 596/2022.

Mensagem: 
  
Sr. Paulo,

Em anexo, encaminho a Nota de Empenho nº 596/2022 referente à para fins de confecção de material
gráfico - cartazes e folders - teste de integridade, projeto piloto com biometria - para as Eleições Gerais de
2022, de acordo com especificações técnicas e condições constantes do termo de referência 1162676 e
anexos 1162677, 1162678, 1162679, 1162680 e 1162681, com arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº
8.666/93, totalizando a avença o montante de R$ 2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais).
Atenciosamente.

Rodrigo Ferreira Moura
Gabinete da Secretaria de Administração/TRE/AL

Anexos:
    Nota_1164572_NE_070011_2022NE000596_v002_14521720000107_20220930190853.pdf
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2022.
À SEALMOX e à CAVE.
 
Após o envio da nota de empenho à empresa

contratada, encaminho os autos para ciência e
acompanhamento.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/09/2022, às 19:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164591 e o código CRC 00420BF1.

0009893-42.2022.6.02.8000 1164591v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1163993),

registro minha assinatura no empenho 2022NE596, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/10/2022, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1165080 e o código CRC 038EE011.

0009893-42.2022.6.02.8000 1165080v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022100300153
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 49/2022; PA SEI TRE/AL nº 0006075-19.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nº
10.520/2002 e n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Partes: a União, através do
TRE/AL, CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a empresa ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS,
CNPJ/MF sob o nº 11.754.292/0001-74; Objeto: contratação de empresa especializada para
prestação, de forma não contínua, de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao TRE/AL, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente para as Sessões do Pleno da Corte de Justiça Especializada, a ser
realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas no edital e
seus anexos; Valor total da contratação: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais); Vigência:
24 (vinte e quatro) meses, a partir de sua assinatura (30/09/2022).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0009893-42.2022.6.02.8000; O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do
TRE/AL, em 29/09/2022, RATIFICOU, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento da dispensa de Licitação, objetivando a contratação direta, em razão de
emergência, da empresaT K FERREIRA DA SILVA GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº
14.521.720/0001-07, com vistas à celebração de contrato para confecção de material
gráfico - cartazes e folders - teste de integridade, projeto piloto com biometria - para as
Eleições Gerais de 2022, de acordo com especificações técnicas e condições constantes do
termo de referência; e AUTORIZOU a contratação, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei
nº 8.666/1993; Valor total: R$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais).

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00040/2022 publicado no D.O de 2022-09-05, Seção 3.
onde se lê: prestação de serviços de filmagem, com monitoramento e transmissão
simultânea pelo youtube, e produção do material gravado, dos procedimentos de auditoria
de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais de uso, a serem realizados
nas eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, se houver, em local a ser definido, a ser

realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas
no edital e

seus anexos . Leia-se: prestação de serviços de filmagem, com monitoramento
e transmissão simultânea pelo youtube, e produção do material gravado, dos
procedimentos de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas sob condições normais
de uso, a serem realizados nas eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, se houver, em
local a ser definido, a ser realizado de acordo com a demanda, nas condições e
especificações descritas no edital e seus anexos

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0017881-33.2022.6.05.8000. OBJETO: Curso "Formação de Docência e
Oratória". FAVORECIDO: SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING EIRELI, CNPJ n.
11.128.083/0001-15. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR
TOTAL: R$ 19.800,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 30/09/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 81/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
20/09/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de licenças perpétuas e serviço
de suporte e atualização de versão de opcionais de software de segurança para bancos de
dados Oracle (options e packs), observadas as quantidades e especificações do Termo de
Referência.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 30/09/2022) 070007-00001-2022NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 6364/2022. Espécie: Contrato n.º 93/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE. Objeto: O
presente CONTRATO tem por objeto regular as condições, procedimentos, direitos e
obrigações das PARTES, em relação ao uso do SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. Fundamento Legal:
nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e na Lei 14.133/21; no processo
administrativo n.º 6364/2022. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE,– – e pela contratada, Francisca Girlene Cavalcante Da Silva. Data: 28/09/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 12.648/2019. Espécie: Contrato n.º 2/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e ES SOLUTIONS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. Objeto:
O objeto do presente instrumento é a contratação de pessoa jurídica especializada, visando
à prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de projeto de segurança
contra incêndio e pânico e de proteção contra descargas atmosféricas para o prédio do
Fórum Eleitoral de Fortaleza, conforme as especificações do edital do Pregão Eletrônico n.º
61/2019 e seus anexos. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico n° 61/2019, conforme lei
n° 10.520/2002 e Decreto n° 5.450/2005, Decreto n.º 10.024/2019, nas determinações da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como no PAD N.º 12.648/2019. Assinam: pelo
TRE/CE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Flávio de
Assumpção. Data: 27/01/2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT) Nº /2022 - UASG 070023

Nº Processo: 22 .0.000012842-6.
Não se Aplica Nº 0/. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 02.292.266/0001-80 - GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.
Objeto: Protocolo de intenções pela segurança e normalidade das eleições que celebram
entre si o tribunal regional eleitoral do estado de goiás (tre-go), o tribunal de justiça do
estado de goiás (tj-go), o ministério público eleitoral em goiás (mpe), o ministério público
do estado de goiás (mp-go), a secretaria de estado da segurança pública do estado de
goiás (ssp-go), a superintendência regional da polícia federal em goiás (srpf-go) e a
superintendência regional da polícia rodoviária federal em goiás (srprf-go), com a finalidade
de assegurar a normalidade das eleições, a segurança dos magistrados envolvidos e a
regular posse dos eleitos nas eleições gerais de 2022, conforme o preceituado no

provimento n" 135, de 2 de setembro de 2022, expedido pela corregedoria nacional de
justiça..
Fundamento Legal: NÃO SE APLICA. Vigência: 29/09/2022 a 05/01/2023. Valor Total: R$
0,00. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 30/09/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2022 - UASG 70023

Nº Processo: 22.0.000007171-8. Objeto: Contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva e atendimento emergencial, com fornecimento integral
de materiais, peças e mão de obra, de 4 (quatro) elevadores instalados no edifício anexo
I, do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
03/10/2022 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou
https://www.gov.br/compras/edital/70023-5-00061-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 03/10/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/10/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO
Secretária de Administração e Orçamento

(SIASGnet - 30/09/2022) 70023-00001-2022NE000039

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 41/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
0005518-19.2022. , publicada no D.O.U de 29/09/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Eventual aquisição futura de materiais gráficos institucionais (Agenda 2023 e Calendário de
Mesa 2023). Novo Edital: 03/10/2022 das 12h00 às 17h00. Endereço: Rua Des. Leão Neto
do Carmos, 23 Jardim Veraneio - CAMPO GRANDE - MSEntrega das Propostas: a partir de
03/10/2022 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
19/10/2022, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI
Pregoeira

(SIDEC - 30/09/2022) 070016-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0005147-28.2022.6.13.8000; Contrato nº 082/22; Contratada: Hemarcon
Engenharia de Ar Condicionado Eireli; Vigência: 15/10/2022 a 14/10/2023; Objeto:
Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de sistema e
aparelhos de ar condicionado; Valor: R$204.000,00; Classificação: 3390.39.16 e 3390.39.17;
PT: 02.122.0033.20GP.0031; NE: Será emitida; Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº
71/2022; Signatários: Maria da Glória Araújo - Diretora-Geral, pelo TRE-MG, e Denio Felix
Utsch - Titular, pela Contratada; Assinatura: 28/09/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 19.0.000003067-0; Espécie: 8º TA ao Contrato nº 096/17; Contratada: TK
Elevadores Brasil Ltda.; Vigência: A partir da data de assinatura; Objeto: Alteração do
contrato pelo período de 01/10/22 a 31/10/22; Valor: R$6.000,00; Classificação:
3390.39.16; PT: 02.122.0033.20GP.0031; NE: 2022NE000394; Fundamento Legal: Art. 65, I,
"b" e §1º da Lei nº 8.666/93; Signatários: Maria da Glória Araújo - Diretora-Geral, pelo TRE-
MG, e Paulo Roberto Ferrari e Caio César Perdigão M. Araújo - Procuradores, pela
Contratada; Assinatura: 28/09/2022.

R E T I F I C AÇ ÃO

Processo nº 0006779-26.2021.6.13.8000; nº Convênio 021/2022; Contratada: Polícia Militar
de Minas Gerais; Em publicação de 08/09/2022, no DOU n° 171, Seção 3, página 171, onde
se lê: "Vigência: 08/09/2022 a 07/09/2023"; leia-se "Vigência: 30/09/2022 a 30/09/2023";
Em publicação de 20/09/2022, no DOU n° 179, Seção 3, página 132, onde se lê: "Valor:
R$1.799.984,50 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e
quatro reais e cinquenta centavos)"; leia-se: "Valor: R$ 1.999.984,50, sendo R$
1.799.984,50 correspondentes ao valor repassado pelo TRE-MG e R$ 200.000,00 referentes
à contrapartida financeira"; onde se lê "Assinatura: 08/08/2022"; leia-se "Assinatura:
20/09/2022"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2022 - UASG 70014

Nº Processo: 0009765-16.2022.6. Objeto: Registro de Preços para futuras
aquisições de licenças do Microsoft PowerBi (Premium por usuário), através de subscrição
de 12 meses.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 03/10/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Prudente de Moraes, Nr. 100 - 6.andar, Bairro Cidade Jardim, Cidade Jardim - Belo
Horizonte/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/70014-5-00082-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 03/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 17/10/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE MIRANDA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 30/09/2022) 70014-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2022 - UASG 070004

Nº Processo: 0011259-83.2022.6.14.8000.
Pregão Nº 55/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA.
Contratado: 01.232.815/0001-69 - J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI.
Objeto: Prestação de serviços de desenvolvimento e seleção de mídias, captação e
gravação de conteúdos audiovisuais (vídeos) e vídeos 360 graus para as atividades
pedagógicas, educacionais e eventos oficiais promovidos pela eje-pa, tais como: aulas,
treinamentos, palestras, workshops e eventos promovidos pelo tribunal regional eleitoral
do pará, inclusive atividades e eventos relacionado às eleições 2022, sob o regime de
empreitada por preço unitário.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 29/09/2022 a 28/11/2022. Valor
Total: R$ 42.070,00. Data de Assinatura: 29/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2022).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 171/2022 - UASG 070004

Nº Processo: 0003926-17.2021.6.14.8000.
Pregão Nº 64/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA.
Contratado: 16.875.413/0001-50 - M A V NETO SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de acesso à internet banda larga compartilhada, via
transmissão terrestre por fibra óptica, incluindo serviço de instalação, manutenção e
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2022.
À SEIC,
Para atualização no Portal da Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 04/10/2022, às 14:04, 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
1166536 e o código CRC 6A3A38F5.

0009893-42.2022.6.02.8000 1166536v1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 14.521.720/0001-07
Razão Social:T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA ME
Endereço: R COMENDADOR PALMEIRA 344 / FAROL / MACEIO / AL / 57051-150

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

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

Validade:28/09/2022 a 27/10/2022 
 
Certificação Número: 2022092801405307289027

Informação obtida em 04/10/2022 15:35:03

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

Voltar Imprimir
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 12:16:18 do dia 09/09/2022

Código de controle da certidão: 855B-978D-0972-4329

Certidão fornecida para o CNPJ: 14.521.720/0001-07

Válida até 08/11/2022

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA
CNPJ: 14.521.720/0001-07 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:18 do dia 04/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2023.
Código de controle da certidão: 36C7.0B49.2A94.5817
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1269596/22-58

Contribuinte
T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA

CPF/CNPJ
14.521.720/0001-07

Endereço
RUA R SANTA CRUZ, 316  - COMPLEMENTO: .; , BAIRRO FAROL, MACEIO/AL - CEP: 57.051-590

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 04 de Outubro de 2022

Válida até: 02/01/2023

Código de autenticidade: 072A7D48926DB568
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.521.720/0001-07
Certidão nº: 33482915/2022
Expedição: 04/10/2022, às 15:41:21
Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que T K FERREIRA DA SILVA GRAFICA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.521.720/0001-07, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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