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

 

Memorando nº 229 / 2022 - TRE-AL/PRE/ACS
Maceió, 22 de fevereiro de 2022.

Para: Diretor da EJE

Assunto: Evento de 90 anos da Justiça Eleitoral

 

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.

Para: Diretor da Escola Judiciária Eleitoral - EJE

Assunto: Exposição 90 Anos Justiça Eleitoral - Maceió Shopping

 

Prezado Diretor;

 

Entre os dias 07 e 27 de março deste ano, a Assessoria de Comunicação Social (ACS)
deste Tribunal viabilizou um espaço gratuito no Maceió Shopping para a realização de
uma exposição sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral em Alagoas, acopanhando as
comemorações nacionais pela tão importante data.

Para concretizar este evento, precisamos da disponibilização de parte do orçamento
desta Escola Judiciária Eleitoral para o pagamento dos equipamentos da exposição,
impressão de material gráfico (adesivos) e designer gráfico, visto que esta ACS não
possui orçamento disponível para tal. Já foram feitas cotações de preço com alguns
fornecedores e os orçamentos encontram-se anexos neste processo.

Submeto, então, ao senhor, a possibilidade de custear tais despesas, fundamentais
para a concretização do evento.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 22/02/2022, às 14:22, 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
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1017561 e o código CRC 9D93757D.

0001570-48.2022.6.02.8000 1017561v2
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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa
especializada para prestação de serviços de locação de bens móveis, montagem, desmontagem e
assistência técnica por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A partir  do  dia  26  de  fevereiro,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  (TSE)  e  os
Tribunais Regionais Eleitorais iniciarão as festividades comemorativas aos 90 anos da Justiça
Eleitoral. Em Alagoas, além de ações nos municípios, está programada uma exposição em um
shopping de Maceió, onde objetivamos contar um pouco da nossa história com fotos e vídeos,
além da exposição do memorial do TRE de Alagoas e de mostrar a evolução da urna eletrônica.

3 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações
deste projeto.

3.2. A contratada deverá proceder o fornecimento dos materiais especificados
entre os dias 07 e 27 de março para compor a exposição dos 90 anos da Justiça Eleitoral em
Alagoas.

3.3.  A  Contratada  deverá  efetuar  toda  a  montagem  e  desmontagem  dos
equipamentos no local do evento, deixando-os em pleno funcionamento.

3.4.  A Contratada  deverá  efetuar  a  coleta  de  todos  os  materiais  ao  fim do
evento.

3.5.  Os  funcionários  envolvidos  na  prestação  dos  serviços  deverão  estar
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os equipamentos
de proteção individual adequados.

3.6.  Durante  a  execução  dos  serviços,  responde  a  Contratada  pelos  danos
causados por  seus  empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS ou a terceiros.
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4 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 Carpete com medidas
de 6,00 x 6,00

Diária 1

2 Totens para impressão
digital medindo 0.70 x

1,75

Diária 4

3 Puffs (assentos) Diária 4

4 Suporte de TV Diária 1

5 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA

5.1 -  Pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito
público  ou  privado,  comprovando  expressamente  que  a  licitante  prestou  ou  presta
satisfatoriamente os serviços propostos

6 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços descritos no presente Termo de Referência deverão ser prestados na
Maceió Shopping, na Avenida Gustavo Paiva, 2990, Mangabeiras, Maceió – AL, CEP 57032-901

7 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1  -  A fiscalização  e  o  acompanhamento  da  execução  dos  serviços  serão
efetuados  por  servidor  do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado
pela Direção-Geral.

7.2 – A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do fiscal
do contrato inerente ao cumprimento do mesmo.

7.3 – Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias.

8.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços:

b) solicitar ou autorizar horário especial de trabalho;

c) verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem
aos apresentados na proposta da CONTRATADA;
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d)  acompanhar  e  fiscalizar  a  perfeita  execução  deste  contrato,  através  de
servidor designado para este fim.

8.2 – A CONTRATADA obrigar-se-á:

a)  Fornecer  todo  material  e  mão-de-obra,  discriminados  de  acordo
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços.

b) executar os serviços relacionados neste projeto básico e anexos, sempre com
pessoal qualificado;

c) arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros,
causados por seus empregados na execução dos serviços em tela;

d) prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da
data estabelecida em contrato;

e) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços;

f)  adotar  os  critérios  de  segurança  da  legislação  vigente,  tanto  para  seus
empregados, quanto para a execução dos serviços;

g)  responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  ou  indiretas,  tais  como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,
indenizações  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  aos  seus  empregados  ou  prepostos,  no
desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta
de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

9.0 – SANÇÕES

O contratante que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta,  atrasar,  sem  justificativa  plausível,  a  entrega  dos  itens  da  exposição,  conforme
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na prestação dos
serviços objeto do presente termo,  comportar-se de modo inidôneo,  fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com a União, sem prejuízo das demais cominações legais e das seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta.

III.  por  atraso  no  cumprimento  do  prazo  de  entrega  sem  justificativa
apresentada por escrito e aceita pela Administração: multa de 1% (um por cento) simples ao dia,
contados em dias corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) dias de atraso.
Após esse limite, o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção descrita no item II.

IV. Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
pelo prazo de dois anos.
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10 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento referente à locação dos equipamentos para a exposição será
efetuado de uma única vez, e condicionado à adequada execução dos serviços propostos.

11 – DO CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1 – As propostas serão avaliadas com base no menor preço global.

12 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 - O contrato a ser firmado terá início na data de sua assinatura e eficácia
com a sua publicação no Diário Oficial, e término ao final da execução dos serviços propostos

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.

Flávia Lima Costa Gomes de Barros

Assessora de Comunicação Social do TRE de Alagoas
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Maceió, 15 de Fevereiro 2022 

 
 
PARA: TRE 
A/C: Sra. FLAVIA 
EVENTO: EXPOSIÇÃO 

PERIODO: 07 A 27/03/2022 
LOCAL: MACEIÓ SHOPPING    

ASSUNTO: LOCAÇÃO 
 
                                                                     ORÇAMENTO  

 
Prezada senhora: 
Atendendo solicitação de V.S., apresentamos nossa proposta de locação de acordo com os itens 

abaixo. 
 
ÁREA: 

01 Carpete med. 6,00 x 6,00 -------------------------------------- R$ 800,00 

04 Totens em impressão digital med. 0,70 x 1,75 ------------- R$ 1.000,00 

04 Puffs --------------------------------------------------------------- R$ 320,00 

01 Suporte de tv ---------------------------------------------------- R$ 150,00 

 
CUSTOS: 

O valor ajustado para locação dos bens móveis, montagem, desmontagem e assistência técnica 
durante o período do evento de R$ 2.270,00 (Dois mil, duzentos e setenta reais)  
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
A combinar.  
 

Obs: Esclarecemos que os valores apresentados, não estão inclusos taxas tais como: consumo de 
energia, limpeza periódica, segurança, assim como a reserva e locação do espaço físico onde serão 

montados os referidos equipamentos o que será de total responsabilidade de V.S. 
 
VALIDADE 

Este orçamento tem validade de 30 (trinta) dias a contar desta data. 
 

 

 
Atenciosamente, 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Arianny Santana  

Departamento Comercial 
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ORÇAMENTO 

APROVAÇÃO DE LOCAÇÃO 
 

PESSOA FÍSICA: 

 
RESPONSÁVEL FINANCEIRO 
 

NOME COMPLETO: 

CPF: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                                                  CEP: 

CIDADE:                                                                   UF: 

FONE:                                                                       EMAIL: 

 

PESSOA JURÍDICA: 
 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME FANTASIA:  

CNPJ:  

INSC. ESTADUAL:                                                       INSC. MUNICIPAL: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                                                       CEP:  

CIDADE:                                                                        UF: 

FONE:                                                                           EMAIL: 

INFORMAÇÕES DO EVENTO 
 
EVENTO: 

PERÍODO: 

LOCAL: 

MONTAGEM: 

DESMONTAGEM: 

 
             DECLARO ESTA CIENTE E AFIRMO AS INFORMAÇÕES ACIMA 
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                                                     _________________________________________________ 

                                                                ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
À
Direção-Geral (em paraleelo à ACS)
 
Senhor Diretor,
 
Pelo presente, ciente do Memorando nº 229/2022 -

TRE-AL/PRE/ACS, 1017561, informo sobre a disponibilidade
de recurso orçamentário por parte desta Escola Judiciária
Eleitoral para custear as despesas necessárias à realização de
exposição cuja temática são os 90 (noventa) anos da Justiça
Eleitoral.

Vale ressaltar a relevância do referido projeto para
a comemoração desta data especial no Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, medida que garante visibilidade às
diversas ações executadas por esta Justiça Especializada,
dentro e fora do período das Eleições.

A título de contribuição, para evitar interpretações
equivocadas quanto ao período de execução dos serviços,
sugere-se à ACS que promova alteração no item 3.2 do Termo
de Referência (1017576) para onde se lê:

3.2. A contratada deverá proceder o fornecimento
dos materiais especificados entre os dias 07 e 27 de março
para compor a exposição dos 90 anos da Justiça Eleitoral em
Alagoas.

leia-se: 3.2. A contratada deverá proceder o
fornecimento dos materiais especificados entre os dias 07 e
27 de março, inclusive, (totalizando 21 dias) para compor a
exposição dos 90 anos da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Respeitosamente,
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Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 22/02/2022, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017655 e o código CRC 3DDDE7C4.

0001570-48.2022.6.02.8000 1017655v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
 
 
Encaminhem-se os autos à Asssessoria de Comunicação

Social para promover o ajuste no termo de referência sugerido no
evento 1017655, após o que deverão seguir à Secretaria de
Administração para as providências previstas no art. 7º da Res. TRE-
AL de n.º 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/02/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017748 e o código CRC 01C57D0F.

0001570-48.2022.6.02.8000 1017748v1

Despacho GDG 1017748         SEI 0001570-48.2022.6.02.8000 / pg. 14



TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO:

O  presente  Termo  de  Referência  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa
especializada para prestação de serviços de locação de bens móveis, montagem, desmontagem e
assistência técnica por este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

A partir  do  dia  26  de  fevereiro,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  (TSE)  e  os
Tribunais Regionais Eleitorais iniciarão as festividades comemorativas aos 90 anos da Justiça
Eleitoral. Em Alagoas, além de ações nos municípios, está programada uma exposição em um
shopping de Maceió, onde objetivamos contar um pouco da nossa história com fotos e vídeos,
além da exposição do memorial do TRE de Alagoas e de mostrar a evolução da urna eletrônica.

3 – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. A execução do serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações
deste projeto.

3.2.  A contratada deverá proceder o fornecimento dos materiais especificados
entre os dias 07 e 27 de março, inclusive, (totalizando 21 dias) para compor a exposição dos 90
anos da Justiça Eleitoral em Alagoas. 

3.3.  A  Contratada  deverá  efetuar  toda  a  montagem  e  desmontagem  dos
equipamentos no local do evento, deixando-os em pleno funcionamento.

3.4.  A Contratada  deverá  efetuar  a  coleta  de  todos  os  materiais  ao  fim do
evento.

3.5.  Os  funcionários  envolvidos  na  prestação  dos  serviços  deverão  estar
devidamente uniformizados, identificados por crachás, e, se for o caso, utilizar os equipamentos
de proteção individual adequados.

3.6.  Durante  a  execução  dos  serviços,  responde  a  Contratada  pelos  danos
causados por  seus  empregados ao patrimônio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS ou a terceiros.
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4 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 Carpete com medidas
de 6,00 x 6,00

Diária 1

2 Totens para impressão
digital medindo 0.70 x

1,75

Diária 4

3 Puffs (assentos) Diária 4

4 Suporte de TV Diária 1

5 – QUALIFICAÇÕES TÉCNICA

5.1 -  Pelo menos 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito
público  ou  privado,  comprovando  expressamente  que  a  licitante  prestou  ou  presta
satisfatoriamente os serviços propostos

6 – DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços descritos no presente Termo de Referência deverão ser prestados na
Maceió Shopping, na Avenida Gustavo Paiva, 2990, Mangabeiras, Maceió – AL, CEP 57032-901

7 – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1  -  A fiscalização  e  o  acompanhamento  da  execução  dos  serviços  serão
efetuados  por  servidor  do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS designado
pela Direção-Geral.

7.2 – A contratada deverá atender prontamente quaisquer exigências do fiscal
do contrato inerente ao cumprimento do mesmo.

7.3 – Comunicar imediatamente ao fiscal do contrato qualquer anormalidade
verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias.

8.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

8.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) fornecer dados técnicos necessários à execução dos serviços:

b) solicitar ou autorizar horário especial de trabalho;

c) verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem
aos apresentados na proposta da CONTRATADA;
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d)  acompanhar  e  fiscalizar  a  perfeita  execução  deste  contrato,  através  de
servidor designado para este fim.

8.2 – A CONTRATADA obrigar-se-á:

a)  Fornecer  todo  material  e  mão-de-obra,  discriminados  de  acordo
especificações técnicas insertas nos anexos e projetos técnicos dos serviços.

b) executar os serviços relacionados neste projeto básico e anexos, sempre com
pessoal qualificado;

c) arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros,
causados por seus empregados na execução dos serviços em tela;

d) prover condições que possibilitem o cumprimento dos serviços a partir da
data estabelecida em contrato;

e) providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE na execução dos serviços;

f)  adotar  os  critérios  de  segurança  da  legislação  vigente,  tanto  para  seus
empregados, quanto para a execução dos serviços;

g)  responsabilizar-se  por  todas  as  despesas  diretas  ou  indiretas,  tais  como:
salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe,
indenizações  e  quaisquer  outras  que  forem  devidas  aos  seus  empregados  ou  prepostos,  no
desempenho dos serviços objeto deste Projeto Básico, ficando, ainda, a CONTRATANTE isenta
de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

9.0 – SANÇÕES

O contratante que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta,  atrasar,  sem  justificativa  plausível,  a  entrega  dos  itens  da  exposição,  conforme
calendário elaborado pela fiscalização, ou mesmo provocar a descontinuidade na prestação dos
serviços objeto do presente termo,  comportar-se de modo inidôneo,  fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar
com a União, sem prejuízo das demais cominações legais e das seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta.

III.  por  atraso  no  cumprimento  do  prazo  de  entrega  sem  justificativa
apresentada por escrito e aceita pela Administração: multa de 1% (um por cento) simples ao dia,
contados em dias corridos, sobre o valor da contratação até o limite de 10 (dez) dias de atraso.
Após esse limite, o contratante sofrerá, além da multa de mora, a sanção descrita no item II.

IV. Impedimento em contratar com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
pelo prazo de dois anos.
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10 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

10.1 - O pagamento referente à locação dos equipamentos para a exposição será
efetuado de uma única vez, e condicionado à adequada execução dos serviços propostos.

11 – DO CRITÉRIO PARA A AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1 – As propostas serão avaliadas com base no menor preço global.

12 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 - O contrato a ser firmado terá início na data de sua assinatura e eficácia
com a sua publicação no Diário Oficial, e término ao final da execução dos serviços propostos

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.

Flávia Lima Costa Gomes de Barros

Assessora de Comunicação Social do TRE de Alagoas
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 961 - TRE-AL/PRE/ACS

Segue, conforme sugerido pela Escola Judiciária Eleitoral, Termo
de Referência com as devidas alterações 1018278

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 23/02/2022, às 13:18, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1018279 e o código CRC D60D1C60.

0001570-48.2022.6.02.8000 1018279v2
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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 fevereiro de 2022.
À COMAP para a plena instrução processual, visando à

consecução do objetivo da Administração, se for o caso.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/02/2022, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1018352 e o código CRC 104B4C97.

0001570-48.2022.6.02.8000 1018352v1
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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 fevereiro de 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 1018352, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 23/02/2022, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1018514 e o código CRC FB4B517E.

0001570-48.2022.6.02.8000 1018514v1
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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 fevereiro de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada

para prestação de serviços de locação de bens móveis,
incluindo montagem, desmontagem, durante o período de 07 a
27 de março, inclusive (totalizando 21 dias), para compor a
exposição dos 90 anos da Justiça Eleitoral, conforme Termo
de Referência - 1018278.

 
Consta dos autos 3 (três) propostas de preço

apresentadas pelas empresas abaixo elencadas, tendo
apresentado o menor valor a empresa Conexão (1017578), no
montante de R$ 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais).

 
Empresa Evento Valor
Conexão 1017578 R$ 2.270,00
Elohprint 1017592 R$ 3.300,00

Prime Eventos 1017595 R$ 3.500,00
Locação de móveis – Período: 07 a 27/03/2020

Item Descrição Qtde Valor
Unitário Total

1 Carpete com medidas de 6,00 x
6,00 1 R$

800,00
R$

800,00

2 Totens para impressão digital
medindo 0.70 x 1,75 4 R$

250,00
R$

1.000,00

3 Puffs (assentos) 4 R$
80,00

R$
320,00
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4 Suporte de TV 1 R$
150,00

R$
150,00

TOTAL R$
2.270,00

 
Visando a instruir os presentes autos, esta unidade

diligenciou pela verificação da regularidade fiscal da empresa
que apresentou a menor proposta. Contudo, a Consulta SICAF
indicou pendências junto à Fazenda Estadual e Municipal.

 
No dia 24/02/2022 (sexta-feira), foi encaminhado e-

mail  à proponente suscitando a comprovação da regularidade
fiscal e apresentação da Declaração de Não Ocorrência de
Nepotismo. A Empresa Conexão apresentou a documentação
requerida no mesmo dia, após o encerramento do expediente
(1020381). Logo em seguida começou o período carnavalesco,
não tendo havido expediente entre 26/02 a 02/03/2022.

 
Com estas considerações, tendo sido demonstrada

a regularidade fiscal da empresa que apresentou o menor
valor dentre as propostas submetidas, sugerimos, s.m.j, a
contratação direta por dispensa de licitação, nos
termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93, com a empresa
CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA , CNPJ nº
03.867.195/0001-60, no montante de R$ 2.270,00 (dois
mil duzentos e setenta reais). CATSER sugerido: 14591
- Promoção de evento.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 03/03/2022, às 11:45, 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
1018767 e o código CRC 308AF4AA.

0001570-48.2022.6.02.8000 1018767v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.867.195/0001-60 DUNS®: 922578661
Razão Social: CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 29/03/2022
FGTS 09/03/2022
Trabalhista Validade: 23/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/12/2018 (*)
Receita Municipal Validade: 13/12/2018 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2019 (*)Validade:

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

Emitido em: 23/02/2022 18:30 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/02/2022 18:29:23 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA 
CNPJ: 03.867.195/0001-60 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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01941387470Usuário:

23/02/2022 18:29:15Data e hora da consulta:

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

CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA Adimplente03867195
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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E-mail - 1018977

Data de Envio: 
  24/02/2022 09:54:04

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

Para:
    arianny@conexao-al.com.br

Assunto: 
  Documentação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada senhora Arianny,

Para darmos continuidade à contratação relacionada à proposta anexa, solicitamos:

a) certidão de regularidade junto ao Fisco Municipal; e 
b) preenchimento e assinatura da Declaração de Inexistência de Nepotismo, podendo ser utilizado o
modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Favor enviar com cópia para o endereço lisianacintra@gmail.com.

Aguardamos,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

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

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

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

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.
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Localidade, de de 2022.

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

Anexos:
    Anexo_1018845_consultarSituacaoFornecedor__24__mesclado.pdf
    Orcamento_1017578_Orcamento_Equipamentos_1.pdf
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E-mail - 1019515

Data de Envio: 
  24/02/2022 17:22:43

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

Para:
    financeiro@conexao-al.com.br

Assunto: 
  Documentação - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezada senhora Tainá,

Para darmos continuidade à contratação relacionada à proposta anexa, solicitamos:

a) certidão de regularidade junto ao Fisco Municipal; e
b) preenchimento e assinatura da Declaração de Inexistência de Nepotismo, podendo ser utilizado o
modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Favor enviar com cópia para o endereço lisianacintra@gmail.com.

Aguardamos,

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

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

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

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

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.
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Localidade, de de 2022.

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

ESTADO DE ALAGOAS

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS

Procuradoria da Fazenda Estadual
Av. Assis Chateaubriand, 2.578, - Bairro Prado, Maceió/AL, CEP 57010-070

Telefone: 3315-1013 - www.pge.al.gov.br

Certidão

  CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DADOS DO REQUERENTE
NOME OU NOME EMPRESARIAL CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA
CPF ou CNPJ 03.867.195/0001-60
RG ou CACEAL 24101336-4
LOGRADOURO e Nº RUA MELO POVOAS, 207
COMPLEMENTO  -
BAIRRO/DISTRITO JARAGUÁ
CEP 57.022-230
MUNICÍPIO/UF MACEIÓ/AL
TELEFONE 82 3325-4596

                       

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima que venham a ser
apuradas, que mandando rever os registros da Dívida A�va do ESTADO DE ALAGOAS verificou-se exis�r inscrição em dívida a�va em nome
do Requerente. Contudo, a exigibilidade do dédito (CDA's 1624-1/2011, 1321-1/2019 e 1322-1/2019) se encontra suspensa em virtude das
decisões liminares proferidas nos autos de n° 0044196-41.2011.8.02.0001, 0800538-50.2019.8.02.0001 e 0800539-35.2019.8.02.0001,
respec�vamente.

                        E, para constar determinei que fosse extraída esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA EM NOME DA PESSOA
FÍSICA/JURÍDICA AQUI REFERIDA.

                        Esta cer�dão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte na Dívida A�va do Estado de Alagoas, de natureza tributária
e não tributária, não fazendo prova de inexistência de débitos cons�tuídos defini�vamente ou não no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda ou em outros órgãos e Poderes do Estado, e ainda não inscritos.

 

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

Válida por 60 dias a par�r da data de emissão.

A certidão expedida em nome de pessoa física/jurídica abrange exclusivamente o identificado no CPF/CNPJ.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Emmanuelle de Araujo Pacheco, Procurador(a) de Estado em 21/02/2022, às 18:01, conforme
horário oficial de Brasília.

QRCode
Assinatura

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.al.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=
documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 11059665 e o código CRC EF0E4EC3.

Processo nº E:01204.0000000737/2022 Revisão 00 SEI ALAGOAS SEI nº do Documento 11059665
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS 

MERCANTIS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0739211/22-60

Inscrição        
0900453591                                                                     
Contribuinte
CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ
03.867.195/0001-60

Situação Cadastral
Ativa

Endereço
RUA MELO POVOAS, 207  , BAIRRO JARAGUA, MACEIO/AL - CEP: 57.022-230

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de 
Arrecadação, e ressalvando o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que EXISTE débito registrado em nome 
do Contribuinte Econômico, ENTRETANTO, nos termos do disposto
no artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos 
efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA.

MACEIÓ (MCZ), 21 de Fevereiro de 2022

Válida até: 22/05/2022

Código de autenticidade: 8254F65E941424C4
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: CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.867.195/0001-60
Certidão nº: 55330077/2021
Expedição: 30/11/2021, às 11:42:02
Validade: 28/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.867.195/0001-60, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 03.867.195/0001-60
Razão Social: CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA
Endereço: R MELO POVOAS 207 / JARAGUA / MACEIO / AL / 57022-230

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

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

Validade:20/01/2022 a 18/02/2022 
 
Certificação Número: 2022012001454207286764

Informação obtida em 02/02/2022 09:46:03

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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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: CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 03.867.195/0001-60 

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 09:51:33 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2022.
Código de controle da certidão: 54E4.E129.F1D3.5023
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
À SAD,
Para ciência e deliberação do enquadramento legal

da contratação sugerido pela SEIC 1018767, e demais
providências.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 03/03/2022, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020555 e o código CRC 54421535.

0001570-48.2022.6.02.8000 1020555v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
À SGO/COFIN, para reserva de crédito, de acordo

com a Instrução da SEIC, doc. 1018767.
Após, à AJ-DG, para análise de conformidade legal

da proposição de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2022, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020811 e o código CRC 274CBB59.

0001570-48.2022.6.02.8000 1020811v1
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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 03/03/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020869 e o código CRC 3793E7BF.

0001570-48.2022.6.02.8000 1020869v4

SIAFI - Pré-Empenho SGO 1020869         SEI 0001570-48.2022.6.02.8000 / pg. 43



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 85/2022 - RO 289.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 03/03/2022, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020872 e o código CRC 09194B92.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (1020811), informo as

providências adotadas (1020869) para ciência e continuidade
do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/03/2022, às 18:00, 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
1021029 e o código CRC 62145325.

0001570-48.2022.6.02.8000 1021029v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
Acuso ciência do Despacho COFIN 1021029 e

devolvo os autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/03/2022, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021031 e o código CRC FFCD24B8.

0001570-48.2022.6.02.8000 1021031v1
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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 : 0001570-48.2022.6.02.8000
INTERESSADO : EJE
ASSUNTO : ANÁLISE. CONFORMIDADE. CONTRATAÇÃO DIRETA. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA. EXPOSIÇÃO. 90 ANOS. JUSTIÇA ELEITORAL.

 

Parecer nº 201 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO 
 
Trata-se de procedimento inaugurado objetivando a

contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de locação de bens móveis, montagem, desmontagem
e assistência técnica por este Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme quantitativos e especificações constantes
do Termo de Referência 1018278.

 
Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, para

análise de conformidade prévia à autorização da contratação e
legalidade da despesa.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O mencionado termo de referência foi elaborado

mediante a demanda constante no Memorando 229 da ACS
(1017561), estando pendente de aprovação formal pela
autoridade competente.

 
A justificativa apresentada para a consecução da

presente aquisição consta do expediente inaugural
do processo, no qual pondera sobre o caráter excepcional da
contratação, no Termo de Referência (1018278), bem como no
Despacho EJE 1017655, no qual o Secretário da Escola
Judiciária Eleitoral ressalta a relevância na realização do
evento em homenagem aos 90 anos da Justiça Eleitoral, que
acompanhará as comemorações a nível nacional.

 
Com lastro nas propostas de preços anexadas aos

autos pela unidade demandante, a Seção de Instrução de
Contratações SEIC (1018767), sugeriu a contratação direta
por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93 com a Empresa CONEXAO MONTAGENS E
EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.867.195/0001-
60, pelo montante de R$ 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta
reais).

 
Segundo a SEIC/COMAP, a empresa comprovou sua

regularidade fiscal perante os órgãos governamentais e emitiu
declaração antinepotismo (1018845 e 1020381).

 
No evento 1020869, foi feita a devida reserva de

crédito para a contratação dos serviços pela SGO.
 
Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria

Jurídica  para emissão de parecer, ex vi do parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.
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Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes,  passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

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

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do contrato.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
De acordo com os elementos e informações

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

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

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

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

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

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

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

 

 Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  1017561

2

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

X   

Há justificativa fundamentada dos
quantitativos (bens/serviços)
requisitados, tais como
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3
demonstrativo de consumo dos
exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados
objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da
aquisição/contratação?

X   

4

A dispensa de licitação destina-se à
contratação de serviços ou compras
de até R$ 17.600,00, que não se
refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez?

X   

5

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

X  1018278

6

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

X  1018767

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

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

X  
1018767
1017578

9

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

X   

10

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

N/A   

11 Houve a devida reserva de crédito
orçamentário? X  1020869

12 A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  1017578

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

 X  

14

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

 X   1020381
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cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

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

X   

FGTS   1018845

INSS X  1018845

Receita Federal X  1020381

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X  1020381

17 Consta consulta ao CADIN? X  1018845

18

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

 X  

19

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

X  
 
1018845

 
5. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém que seja realizada a

aprovação formal do Termo de Referência pela Secretaria de
Administração.

 
Assim, uma vez realizada a diligência acima,

entende-se não haver óbice à contratação da Empresa
CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA. , inscrita no
CNPJ sob o nº 03.867.195/0001-60, pelo montante de R$
2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais), para a prestação
dos serviços descritos no Termo de Referência (1018278),
com esteio no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

 
Deve a Administração, contudo, observar

que as despesas decorrentes de contratações da mesma
natureza, no decorrer do exercício não
deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais), estabelecido para a
modalidade de dispensa de licitação prevista no art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93, valor atualizado pelo Decreto
9.412/2018, de forma a evitar o fracionamento de
despesa. 

 
À Secretaria de Administração, conforme

regulamentação de regência.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 04/03/2022, às 13:21, 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
1021254 e o código CRC 8FD9176F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2022

 
Considerando o que consta destes autos, em especial o

Despacho SEIC 1018767, da Seção de Instrução de Contratos deste
Tribunal, bem como o Parecer n.º 201/2022, da Assessoria Jurídica
(doc. SEI 1021254), tendo em vista o disposto no artigo 112, I, da
Resolução 15.904, de 09 de julho de 2018 (Regulamento da
Secretaria), AUTORIZO a contratação, por dispensa de licitação,
com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, com suas
alterações, da empresa CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.867.195/0001-60, pelo montante
de R$ 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais), para a prestação
dos serviços descritos no Termo de Referência (1018278).

À COFIN, para emitir a competente nota de
empenho, servindo-se das informações acima mencionadas, devendo
dela constar que a contratação está vinculada ao Termo de
Referência contido neste procedimento eletrônico, estabelecido no
evento SEI 1018278, e à proposta apresentada pela empresa,
registradas no presente procedimento eletrônico, assim como,
quanto às sanções administrativas, em caso de descumprimento das
condições pactuadas, ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e as
consignadas no Termo de Referência.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/03/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021733 e o código CRC 610ADE53.

0001570-48.2022.6.02.8000 1021733v2
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DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2022.
À SGO,
Para as providências do evento (1021733).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/03/2022, às 20:56, 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
1021870 e o código CRC 78667EFA.

0001570-48.2022.6.02.8000 1021870v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 158/2022 - RO 296

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 07/03/2022, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022414 e o código CRC B208B9F3.
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DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1022414),

registro minha assinatura no empenho 2022NE158, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/03/2022, 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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022591 e o código CRC 4ADC716F.

0001570-48.2022.6.02.8000 1022591v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  07/03/2022 19:28
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 158

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM EVENTO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

07/03/2022 Ordinário 0001570-48.2022.6.02 - 2.270,00

03.867.195/0001-60 CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA

2022NECT. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS.
SEI 0001570-48.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

MELO POVOAS 207 JARAGUA

CEP

57022-230

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

2022PE000085

1  de      2002
Versão Data/Hora

07/03/2022 19:28:15
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  07/03/2022 19:28
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.270,00

Total da Lista

Subelemento 14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS

001 2.270,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS,
INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DURANTE O PERÍODO
DE 7 A 27 DE MARÇO DE 2022, PARA COMPOR A EXPOSIÇÃO DOS
90 ANOS DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA (1018278). Termo de Dispensa de Licitação Nº 1/2022
(1021733)

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

07/03/2022 Inclusão 1,00000 2.270,0000 2.270,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

07/03/2022 19:28:15

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

07/03/2022 18:10:19

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

07/03/2022 19:28:15
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada.
Cópia à ACS, para ciência.
Em paralelo, remeto o feito ao Sr. Diretor-

Geral, para efeito do disposto no item 7.1 do TR
(doc. 1018278), pedindo vênia para sugerir que seja a Sra.
Assessora de Comunicação Social indicada para a fiscalização
dos serviços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/03/2022, às 21:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022696 e o código CRC 94633634.

0001570-48.2022.6.02.8000 1022696v1
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E-mail - 1022699

Data de Envio: 
  07/03/2022 21:19:28

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

Para:
    arianny@conexao-al.com.br
    financeiro@conexao-al.com.br

Assunto: 
  Locação de bens móveis - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Encaminhamos Nota de Empenho nº 158/2020, refetente a serviço de locação de bens móveis, conforme
proposta também anexa.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,

Anexos:
    Orcamento_1017578_Orcamento_Equipamentos_1.pdf
    Nota_1022695_NE_070011_2022NE000158_v002_03867195000160_20220307192825.pdf
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 08 de março de 2022.
Senhor Presidente, 
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria

de Administração, por conduto do Despacho GSAD 1022696,
no sentido de sugerir a indicação da Sra. FLÁVIA LIMA
COSTA GOMES DE BARROS, Assessora de Comunicação
Social para exercer a fiscalização do serviço de locação de
bens móveis utilizados nas festividades comemorativas dos 90
anos da Justiça Eleitoral, incluindo montagem, desmontagem
e assistência técnica (carpete, totens para impressão, puffs e
suporte de TV), objeto da contratação firmada com
a empresa CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.867.195/0001-60, conforme
Termo de Dispensa de Licitação nº 01/2022 (1021733), Termo
de Referência (1018278) e Nota de Empenho (1022695).

De todo o exposto, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
para a competente deliberação, sugerindo que seja autorizada
a emissão de portaria com as indicações ora propostas,
ressaltando que a fiscalização designada deverá realizar seus
atos em conformidade com o previsto no art. 20, da Resolução
nº 15.787/2017.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/03/2022, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023049 e o código CRC DD55C470.
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PROCESSO : 0001570-48.2022.6.02.8000
INTERESSADO : EJE
ASSUNTO :  

 

Decisão nº 629 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº 1023049.

Designo a servidora FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE
BARROS, Assessora de Comunicação Social, para exercer a
fiscalização do serviço de locação de bens móveis utilizados nas
festividades comemorativas dos 90 anos da Justiça Eleitoral,
incluindo montagem, desmontagem e assistência técnica (carpete,
totens para impressão, puffs e suporte de TV), objeto do contrato
firmado com a empresa CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 03.867.195/0001-60, conforme
Termo de Dispensa de Licitação nº 01/2022 (1021733), Termo de
Referência (1017288) e Nota de Empenho (1022695).

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência, à SEGEC e à ACS para ciência à servidora, bem
como para adoção dos atos próprios de fiscalização contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
09/03/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023338 e o código CRC 9F5EC92C.

0001570-48.2022.6.02.8000 1023338v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 101/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº  0001570-48.2022.6.02.8000:

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar a servidora FLÁVIA LIMA

COSTA GOMES DE BARROS, Assessora de Comunicação
Social, para exercer a fiscalização do serviço de locação de
bens móveis utilizados nas festividades comemorativas dos 90
anos da Justiça Eleitoral, incluindo montagem, desmontagem
e assistência técnica (carpete, totens para impressão, puffs e
suporte de TV), objeto do contrato firmado com
a empresa CONEXAO MONTAGENS E EVENTOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.867.195/0001-60, conforme
Termo de Dispensa de Licitação nº 01/2022 (1021733), Termo
de Referência (1017288) e Nota de Empenho (1022695).

Art. 2º.  A  fiscalização designada deverá realizar
seus atos em conformidade com o previsto no art. 20, da
Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.

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

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 10 de março de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/03/2022, às 08:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1024518 e o código CRC E66C5829.

0001570-48.2022.6.02.8000 1024518v3
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E-mail - 1024552

Data de Envio: 
  10/03/2022 14:20:42

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

Para:
    arianny@conexao-al.com.br
    MARIANA@CONEXAO-AL.COM.BR
    ariane@conexao-al.com.br
    financeiro@conexao-al.com.br

Assunto: 
  Locação de bens móveis - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Reencaminhamos a Nota de Empenho nº 158/2022, refetente a serviço de locação de bens móveis.

Solicitamos a gentileza de que seja confirmado o recebimento desta correspondência.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Nota_1022695_NE_070011_2022NE000158_v002_03867195000160_20220307192825.pdf
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De: "Financeiro ." <financeiro@conexao-al.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/03/2022 02:59 PM
Assunto: [seic] Locação de bens móveis - TRE/AL

Boa tarde,

Recebido!

Favor informar quando o faturamento estiver autorizado. 

Em qui., 10 de mar. de 2022 às 14:20, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezados(as),
 
Reencaminhamos a Nota de Empenho nº 158/2022, refetente a serviço de locação de bens móveis.
 
Solicitamos a gentileza de que seja confirmado o recebimento desta correspondência.
 
Atenciosamente,
 
Lisiana Teixeira Cintra - 82 99301 0575
Seção de Instrução de Contratações - SEIC / TRE-AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
 

-- 
 Atenciosamente,

 Departamento Financeiro 
 CONEXÃO MONTAGENS E EVENTOS LTDA
 Rua Melo Póvoas, 207, Jaraguá - Maceió/AL
 Fone: +55 82 3325-4596
 www.conexao-al.com.br
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2022.
 
 
À Assessoria de Comunicação Social para

prosseguimento do feito, após comprovante de recebimento
da nota de empenho pela contratada.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 10/03/2022, às 15:23, 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
1024637 e o código CRC C43B9819.

0001570-48.2022.6.02.8000 1024637v1
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