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

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2022.
À Secretaria de Administração deste Tribunal para

a compra, COM URGÊNCIA, via suprimento de fundos, de
um CRONÔMETRO DIGITAL REGRESSIVO 2 DIGITOS, a
exemplo dos anexos I, II e III (1124296 , 1124297 e 1124298),
que será utilizado no Pleno deste Tribunal, cujo objetivo será
administrar o tempo de sustentação oral dos advogados
durante as sessões pelnárias.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
12/08/2022, às 11:40, 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
1124295 e o código CRC A1CBAC21.
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2022.
Em cumprimento ao Despacho GPRES 1124295,

remeto os autos à COMAP para:
a) urgente cotação do item com vista a viabilizar a

aquisição direta, se for o caso, considerando a peculiaridade
da aquisição. De se observar que se trata de cronômetro cujas
especificações são comuns, de tal forma que os modelos
referenciais veiculados nestes autos oferecem elementos
iniciais à instrução;

b) confirmar a natureza do material junto à SEPAT
(consumo ou permanente), para efeito de se aferir a
viabilidade da aquisição por suprimento de fundos.

Conforme assinalado no Despacho inicial, o
presente feito deve tramitar com a devida prioridade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/08/2022, às 22:52, 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
1124335 e o código CRC 43C3C138.
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2022.
 
 
Em atendimento ao Despacho SAD 1124335, encaminho

os presentes autos à:
 
a) SEIC, para cotação do item, de acordo com as

especificações apontadas pela Presidência deste Regional, conforme
exposto pelo Senhor Secretário de Administração:

 
"a) urgente cotação do item com vista a viabilizar a
aquisição direta, se for o caso, considerando a
peculiaridade da aquisição. De se observar que se
trata de cronômetro cujas especificações são
comuns, de tal forma que os modelos referenciais
veiculados nestes autos oferecem elementos iniciais
à instrução;"

 
b) SEPAT, para confirmar a natureza do material e, caso

não seja o caso de contratação direta, para que o mesmo seja
adquirido via suprimento de fundos, conforme determinação contida
no Despacho GPRES 1124295.

 
Ressalto, por fim, a urgência no trâmite destes autos.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 13/08/2022, às 08:34, 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
1124341 e o código CRC 0B587508.
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de determinação para a compra, COM

URGÊNCIA, via suprimento de fundos, de um CRONÔMETRO
DIGITAL REGRESSIVO 2 DIGITOS, conforme despacho
GPRES 1124295.

 
Os autos vieram para urgente cotação do item com

vista a viabilizar a aquisição direta, se for o caso,
considerando a peculiaridade da aquisição, conforme
Despacho GSAD 1124335.

 
A despeito da ausência de Termo Referência, a

partir das referências indicadas pela unidade demandante,
realizamos pesquisa em sítios eletrônico de empresas da área,
obtendo-se o seguinte panorama:

 

FORNECEDOR VALOR

https://www.magazineluiza.com.br/cronometro-digital-regressivo-de-2-digitos-cr-5-40-mts-visibilidade-pro-
digital/p/ckaf9bj275/es/cron/?
&seller_id=idealcomputador&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=60485&gclid=EAIaIQobChMIh-
HIoqDJ-QIVGneRCh0cbgnBEAQYAyABEgI25_D_BwE&gclsrc=aw.ds

R$
1260,00

https://www.digitalpar.com.br/cr-5-cronometro-digital-regressivo-2-digitos-prodigital-alcance-40-metros?
utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant

R$
1223,00

https://www.finktecnologia.com.br/cr-5-cronometro-digital-regressivo-2-digitos-prodigital-alcance-40-metros R$
1223,00

VALOR MÉDIO R$
1.235,33

 
Ainda está pendente a confirmação sobre a

viabilidade da aquisição por suprimento de fundos, na forma
suscitada pelo Despacho GSAD 1124335.

 
Desta forma, estimamos o valor da presente

contratação em R$ 1.235,33 (um mil duzentos e trinta e cinco
reais e trinta e três centavos).

 
Valendo-se de conceitos trazidos pela nova Lei de

Licitações (Lei nº 14.133/2021), bem como das orientações
contidas na Instrução Normativa SEGES nº 67/2022,
entendemos como cabível, s.m.j, a contratação direta por meio
de dispensa de licitação, nos termos do Art.24, II, da Lei nº
8.666/93, uma vez que não localizamos outras aquisições que,
somada a esta em análise, dentro do mesmo ramo de
atividade, neste exercício, ultrapassem o limite para
contratações com tal fundamento.

 
Respeitosamente, 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 16/08/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/08/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124533 e o código CRC F565F7FD.
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
À COMAP
Prezada Coordenadora, informo que o bem

solicitado é um bem patrimonial.
Por outro lado, sugerimos à servidora Ivana que

fosse usado um notebook para conômetro, ao menos enquanto
se adquire o bem.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 17/08/2022, às 12:34, 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
1126764 e o código CRC 8F2305E8.

0008116-22.2022.6.02.8000 1126764v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
 
 
À SEPAT, para confecção do termo de referência,

para aquisição do referido item, considerando as
especificações técnicas fornecidas pela Presidência deste
Regional.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 18/08/2022, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127446 e o código CRC 0191C7B4.

0008116-22.2022.6.02.8000 1127446v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição direta de CRONÔMETRO DIGITAL REGRESSIVO 2
DIGITOS - Conta 1231101-01, conforme especificações técnicas
contidas no Anexo Único, parte integrante e complementar deste
documento;

 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se dá pela necessidade de ser

administrar o tempo de sustentação oral dos advogados durante as
sessões pelnárias, de acordo com a solitação da Presidência dessa
Casa.

 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter medidas
alternativas), a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e
prazo para entrega dos materiais.

3.2. , Número da conta-corrente, agência e nome do
Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos.

3.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet
onde se possam conferir os produtos.

3.4. Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser
enviada a Nota de Empenho.

3.4.1. Caso haja alteração (de e-mail ou
responsável), a empresa deve informar imediatamente, uma
vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo
de entrega será contado a partir de então.
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4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega: até 15 dias corridos, contados a

partir da data de recebimento da Nota de Empenho. A empresa que
não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas
no Edital do Pregão.

4.1.1. Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Rua Coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220,
Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão (consultar pelo
telefones 82 3328-1947 ou 2122-7690).

4.2. Prazo de garantia mínima: 2 anos.
4.2.1. Caso não haja assistência técnica nesta capital, os

custos de manutenção devem ser absorvidos pelo fornecedor, tais
como, remoção, envio à empresa que fará os reparos/troca e
devolução do produto à este Regional.

 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. O bem será recebido:
a) Provisoriamente - em até 03 dias úteis, pela Seção

de Patrimônio, após o recebimento e a informação da Seção de
Almoxarifado.

b) Definitivamente - em até 05 dias úteis, pela Seção
de Patrimônio, contados da comunicação da Seção de Almoxarifado,
e após os testes e conferências necessárias.

 
6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DA AQUISIÇÃO
6.1. A gestão e fiscalização serão exercidas pela Seção

de Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

6.2. Ao gestor e/ou Comissão de Recebimento, se
necessária, fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de
todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além
das seguintes:

6.2.1. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;

6.2.2. Exigir amostra dos produtos ofertados, se
entender necessário, antes da entrega dos itens, para que seja
efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão
ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções,
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vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no
estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem
qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados
da solicitação por escrito da comissão de recebimento.

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos observando rigorosamente os

prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando
as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações
eventualmente solicitadas;

7.2. Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as
entregas feitas por transportadora;

7.3. Fornecer, junto com o material, a Nota
Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo
marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a

empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os
recebimentos provisórios e definitivos, caso necessário;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
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por material reciclado, atóxico, biodegradável;
9.3 que os bens devam ser, preferencialmente,

acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

 
10. CUSTO ESTIMADO PARA 2022, conforme

memória de cálculos da SEIC
10.1. Aproximadamente R$ 1.250,00

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/08/2022, às 15:04, 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
1130020 e o código CRC 1520597A.

0008116-22.2022.6.02.8000 1130020v6
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Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

- Modelo regressivo: 2 tempos ajustáveis que correm ciclicamente
um após o outro.

- Modelo progressivo: contagem de 00 a 99 (ajustável para
segundos, minutos ou horas)

- Sinal sonoro ao final da contagem de cada tempo.
- Botões de ajuste remotos, com cabo de aproximadamente 3

metros.
- Dimensões que permitam visibilidade em até 40 metros de

distância. (aproximadamente 20x15x7 cm. L X A X P)
- Sistema para fácil fixação à parede.
- Alimentação: 220V ou Bivolt
- Garantia: 2 anos

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/08/2022, às 15:05, 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
1130022 e o código CRC D1EB4B7A.

0008116-22.2022.6.02.8000 1130022v5
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DESPACHO

Maceió, 21 de agosto de 2022.
À COMAP para deliberação.
Registramos que o prazo de entrega do produto,

conforme acordado, foi estabelecido em 15 dias corridos, dada
a urgência do pedido formulado pela Presidência. Este é o
prazo médio de entrega de alguns sites consultados, podendo
ser reduzidos de acordo com a opção de frete.

 
No entanto cumpre-nos informar que verificada as

dimensões aproximadas do Pleno desta Casa cujas largura e
profundidade não ultrapassam 20 metros, notamos que um
cronômetro que possua um alcance menor, em torno de 25
metros, atenderia os propósitos com valores reduzidos em
quase dois terços, e inclusive com controle sem fio, como
vemos nos links abaixo:

 
https://www.magazineluiza.com.br/700-000727-000-

cronometro-digital-regressivo-e-progressivo-multeletronic-
com-controle-azul/p/kaeh01g003/es/cron/

 
https://www.extra.com.br/Relogios/relogiosUnissex/relogio-

unissex-digital/700000655000-cronometro-digital-regressivo-e-
progressivo-multeletronic-com-controle-vermelho-
1508849202.html?IdSku=1508849202

 
O aparelho usado como modelo para essa

aquisição, salvo engano, possui ajuste através de botões
exclusivamente com cabo. As medidas desse também são
superiores ao citado anteriormente.

 
Sugiro uma rápida consulta à Unidade Requisitante

e uma possível atestação, pela SMR, das medidas citadas do
ambiente em que se quer usar o cronômetro.
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At. te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/08/2022, às 15:45, 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
1130037 e o código CRC 16239C20.

0008116-22.2022.6.02.8000 1130037v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
 
 
Ao Gabinete da Presidência
 
Senhora Oficiala,
 
Tendo em vista os apontamentos feitos pelo Senhor

Chefe da Seção de Patrimônio, Despacho SEPAT 1130037,
devolvo os presentes autos para análise dessa unidade
demandante, para concordância, ou não, das especificações
do item, contidas no Termo de Referência SEPAT 1130020,
Anexo Único, 1130022.

 
Concomitantemente, à SMR, para atestação das

medidas, do auditório do Pleno, informadas pela Seção de
Patrimônio, no Despacho supracitado.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/08/2022, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1130390 e o código CRC 739E38D8.

0008116-22.2022.6.02.8000 1130390v1
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INFORMAÇÃO Nº 5392 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o Despacho COMAP (1130390), informo que estou de
acordo com as especificações constantes do Termo de Referência
SEPAT (1130020) e Anexo Único (1130022).
Observo que no item 2 (justificativa) há dois erros de digitação nas
palavras "pelnárias" e "solitação" que podem ser substituídas por
"plenárias" e "solicitação".
 
Atenciosamente,
 

Marcelle G. Florêncio Guimarães
Oficiala de Gabinete

 

Documento assinado eletronicamente por MARCELLE GOMES FLORÊNCIO
GUIMARÃES, Técnico Judiciário, em 22/08/2022, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1130812 e o código CRC E40DFA6E.

0008116-22.2022.6.02.8000 1130812v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5405 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Informamos que, atendendo ao que se pede em
Despacho SEPAT (1130037), segundo parágrafo onde se pede
"...dimensões aproximadas do Pleno desta Casa.." afere-se
dimensões máximas de cumprimento e largura daquele salão:
14,00m x 14,00m.

Confere-se no anexo (1131206) em planta baixa. 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 22/08/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA ARROXELLAS DE
ALBUQUERQUE, Técnico Judiciário, em 22/08/2022, às 18:58, 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
1131213 e o código CRC 2ABA6360.

0008116-22.2022.6.02.8000 1131213v5
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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 agosto de 2022.
 
 
À SEPAT, tendo em vista a informação

5405, 1131213, oriunda da Seção de Manutenção e Reparos,
para que proceda aos ajustes necessários, no Termo de
Referência SEPAT 1130037 e seu Anexo Único, 1130022, para
adequação do mesmo as informações trazidas aos autos, por
Vossa Senhoria, por meio do Despacho SEPAT 1130037.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/08/2022, às 20:05, 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
1131253 e o código CRC 0ED10A01.

0008116-22.2022.6.02.8000 1131253v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO

- Leds de alto brilho que permitam visibilidade em até 25 metros
de distância.

- Tamanho: aproximadamente 40 x 12 x 4 cm. (L X A X P).
- Modelo progressivo: contagem de 00 a 99 (ajustável para

segundos, minutos ou horas)
- Controle sem fio
- Alto falante interno para alarmes com volume ajustável.
- Bateria interna que armazena as configurações mesmo em caso

de queda de energia.
- Tamanho dos dígitos: Aproximadamente 6,5 x 4 cm.
- Alto falante interno para alarmes com volume ajustável. 
- Alimentação: 220V ou Bivolt
- Garantia: 2 anos

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 24/08/2022, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1131635 e o código CRC D6751CA5.

0008116-22.2022.6.02.8000 1131635v6
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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 agosto de 2022.
À COMAP, após as alterações solicitadas no evento

1131253.
O Termo de Referência continua o mesmo,

conforme evento 1130020 e o anexo único foi alterado 
(1131635).

At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 23/08/2022, às 13:54, 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
1131732 e o código CRC 0E00F2E3.

0008116-22.2022.6.02.8000 1131732v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2022.
 
 
Ao Gabinete da Presidência
 
Senhora Oficiala,
 
Tendo em vista que os apontamentos feitos pelo Senhor

Chefe da Seção de Patrimônio, Despacho SEPAT 1130037, não
contemplaram o Anexo Único, 1130022, devolvo os presentes autos,
após realizados os devidos ajustes, que geraram o novo Anexo Único,
1131635, para análise deste último, no tocante às especificações do
item a ser adquirido.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/08/2022, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1133463 e o código CRC 71206A3A.

0008116-22.2022.6.02.8000 1133463v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo a

aquisição direta de CRONÔMETRO DIGITAL REGRESSIVO COM
NO MÍNIMO 02 DÍGITOS - Conta 1231101-01, conforme
especificações técnicas contidas no Anexo Único, parte integrante e
complementar deste documento;

 
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A solicitação se dá pela necessidade de ser

administrar o tempo de sustentação oral dos advogados durante as
sessões plenárias, de acordo com a solicitação da Presidência dessa
Casa.

 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS
3.1. Na proposta de preço deverá conter: discriminação

detalhada, dimensão exata do produto cotado (sem conter medidas
alternativas), a quantidade solicitada, o valor unitário e o total,
marca, modelo ou linha, garantia, prazo de validade da proposta e
prazo para entrega dos materiais.

3.2. , Número da conta-corrente, agência e nome do
Banco do Fornecedor para possíveis pagamentos.

3.3. Catálogo ou desenho ilustrativo contendo os
modelos e/ou linhas e/ou códigos, dos produtos para o qual o licitante
tenha apresentado proposta ou link de acesso a sítios de internet
onde se possam conferir os produtos.

3.4. Dados do responsável e e-mail para onde deverá ser
enviada a Nota de Empenho.

3.4.1. Caso haja alteração (de e-mail ou
responsável), a empresa deve informar imediatamente, uma
vez que o envio será feito para o que for informado e o prazo
de entrega será contado a partir de então.
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4 - PRAZOS DE ENTREGA E GARANTIA DOS BENS
4.1. Prazo de entrega: até 15 dias corridos, contados a

partir da data de recebimento da Nota de Empenho. A empresa que
não cumprir o prazo estipulado poderá sofrer sanções estabelecidas
no Edital do Pregão.

4.1.1. Local da Entrega: no almoxarifado deste
Regional, situado na Rua Coronel Pedro Lima 230,  CEP 57022-220,
Maceió-AL, dentro do horário de expediente do Órgão (consultar pelo
telefones 82 3328-1947 ou 2122-7690).

4.2. Prazo de garantia mínima: 1 ano.
4.2.1. Caso não haja assistência técnica nesta capital, os

custos de manutenção devem ser absorvidos pelo fornecedor, tais
como, remoção, envio à empresa que fará os reparos/troca e
devolução do produto à este Regional.

 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. O bem será recebido:
a) Provisoriamente - em até 03 dias úteis, pela Seção

de Patrimônio, após o recebimento e a informação da Seção de
Almoxarifado.

b) Definitivamente - em até 05 dias úteis, pela Seção
de Patrimônio, contados da comunicação da Seção de Almoxarifado,
e após os testes e conferências necessárias.

 
6 – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DA AQUISIÇÃO
6.1. A gestão e fiscalização serão exercidas pela Seção

de Patrimônio, a qual competirá dirimir dúvidas que surgirem no
decorrer do período do contrato;

6.2. Ao gestor e/ou Comissão de Recebimento, se
necessária, fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de
todos os itens do Termo de Referência, da proposta da empresa, além
das seguintes:

6.2.1. Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer
material que não esteja de acordo com as exigências, ou aquele que
não seja comprovadamente original e novo, assim considerados de
primeiro uso;

6.2.2. Exigir amostra dos produtos ofertados, se
entender necessário, antes da entrega dos itens, para que seja
efetuado testes de conformidade. Nestes testes, os produtos poderão
ser abertos, manuseados, desmontados, receber cortes, secções,
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vincos ou movimento nas peças, sendo devolvidos à contratada no
estado em que se encontrem ao final da avaliação técnica, sem
qualquer ônus para o contratante. A amostra deverá ser fornecida, no
mesmo local da entrega dos bens, no prazo de até 10 dias, contados
da solicitação por escrito da comissão de recebimento.

 
7. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA
7.1. Fornecer os produtos observando rigorosamente os

prazos, as especificações e exigências estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital de Pregão, e na Proposta de Preços, observando
as normas técnicas exigidas, fornecendo todas as informações
eventualmente solicitadas;

7.2. Responsabilizar-se pelos danos causados
diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo de seus empregados na entrega do material, incluindo as
entregas feitas por transportadora;

7.3. Fornecer, junto com o material, a Nota
Fiscal discriminada de acordo com a Nota de Empenho, incluindo
marca e modelo do produto fornecido, para que sejam tomadas as
medidas de aceites e pagamentos.

 
8. DAS RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL
8.1. Proporcionar todas as facilidades para que a

empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais
entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo
fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

8.3. Designar a Comissão de Recebimento para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, bem como, efetuar os
recebimentos provisórios e definitivos, caso necessário;

8.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
 
9. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
9.1 aplica-se ao presente processo as disposições

estabelecidas no Plano de Logística Sustentável – PLS-TRE-AL,
Anexo da Portaria nº 626/2015, que tratam dos critérios de
sustentabilidade e proteção ambiental, principalmente no que se
refere aos aspectos e/ou exigências abaixo assinaladas:

9.2 que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte,
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por material reciclado, atóxico, biodegradável;
9.3 que os bens devam ser, preferencialmente,

acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir
a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

 
10. CUSTO ESTIMADO PARA 2022:
10.1. A ser estimado pela SEIC

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/08/2022, às 09:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1133634 e o código CRC 137275A6.

0008116-22.2022.6.02.8000 1133634v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
Ao Gabinete da Presidência
 
Senhora Oficiala, após nova leitura, verificamos que havia

necessidade de alteração também no Termo de Referência, já que o
texto original apontava para um modelo específico (apenas 02
dígitos) e mudamos para ampliar a concorrência e possibilidade de
modelos.

Também reduzimos o prazo de garantia, com o mesmo
objetivo.

Foram estas as alterações.
Segue portanto, com nossas excusas, para avaliação.
 
At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 25/08/2022, às 09:41, 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
1133646 e o código CRC 4EE4FF3C.

0008116-22.2022.6.02.8000 1133646v1
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INFORMAÇÃO Nº 5511 - TRE-AL/PRE/GPRES

Ciente do Despacho SEPAT (1133646).
De acordo com o Termo de Referência SEPAT ( 1133634).
 

Marcelle G. Florêncio Guimarães
Oficiala de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por MARCELLE GOMES FLORÊNCIO
GUIMARÃES, Técnico Judiciário, em 25/08/2022, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1133847 e o código CRC 5B72A00C.

0008116-22.2022.6.02.8000 1133847v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de

cronômetro digital para ser utilizado nas sessões plenários de
nosso Regional, encaminho o Termo de Referência
SEPAT  1133634, Anexo Único, 1131635, para análise e
aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Concomitantemente, visto a urgência do caso,

remeto o procedimento em tela à SEIC, devido as alterações
realizadas nas especificações técnicas do objeto a ser
contratado, para ajuste da pesquisa de preços e,
consequentemente, da instrução contida no Despacho
SEIC  1124533.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 29/08/2022, às 11:34, 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
1134620 e o código CRC 4078B3FF.

0008116-22.2022.6.02.8000 1134620v1
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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 agosto de 2022.
À SEIC, para realização de nova pesquisa de

preços, devido as alterações realizadas no Termo de
Referência SEPAT (doc. 1133634), e no Anexo Único
(doc. 1131635). 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/08/2022, às 19:51, 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
1136340 e o código CRC 809D1F23.

0008116-22.2022.6.02.8000 1136340v1
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E-mail - 1137215

Data de Envio: 
  30/08/2022 11:28:21

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

Para (com cópia oculta):
    silvandro_diego@hotmail.com

Assunto: 
  Orçamento Cronômetro URGENTE

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Solicito proposta para aquisição de cronômetro digital com pelo menos dois dígitos.

Tendo em vista a urgência e o fato de que a aquisição, provavelmente, se dará por compra direta,
esclareço que a proposta deverá contemplar o menor valor possível, bem como, deverá atentar para o
prazo de entrega.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1133634.html
    Anexo_1131635.html
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E-mail - 1137222

Data de Envio: 
  30/08/2022 11:29:37

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

Para (com cópia oculta):
    mikroshop@hotmail.com

Assunto: 
  Orçamento Cronômetro URGENTE

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Solicito proposta para aquisição de cronômetro digital com pelo menos dois dígitos.

Tendo em vista a urgência e o fato de que a aquisição, provavelmente, se dará por compra direta,
esclareço que a proposta deverá contemplar o menor valor possível, bem como, deverá atentar para o
prazo de entrega.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1133634.html
    Anexo_1131635.html
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E-mail - 1137224

Data de Envio: 
  30/08/2022 11:31:09

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

Para (com cópia oculta):
    mmconsultoriaempresarial@outlook.com
    simplesetec@gmail.com
    ramax.ramax@hotmail.com

Assunto: 
  Orçamento Cronômetro URGENTE

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Solicito proposta para aquisição de cronômetro digital com pelo menos dois dígitos.

Tendo em vista a urgência e o fato de que a aquisição, provavelmente, se dará por compra direta,
esclareço que a proposta deverá contemplar o menor valor possível, bem como, deverá atentar para o
prazo de entrega.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1133634.html
    Anexo_1131635.html
    E_mail_1137215.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de aquisição de cronômetro digital que

será utilizado no Pleno deste Tribunal, cujo objetivo será
administrar o tempo de sustentação oral dos advogados
durante as sessões plenárias.

 
Inicialmente, hove determinação para a compra,

COM URGÊNCIA, via suprimento de fundos, de um
CRONÔMETRO DIGITAL REGRESSIVO 2 DIGITOS, conforme
despacho GPRES 1124295.

 
Os autos vieram para urgente cotação do item com

vista a viabilizar a aquisição direta, se for o caso,
considerando a peculiaridade da aquisição, conforme
Despacho GSAD 1124335.

 
Anteriormente, esta unidade cotou o preço em R$

1.235,33, sem o frete, a partir de valores obtidos em sítios
eletrônicos de fornecedores do ramo, conforme Despacho
SEIC 1124533.

 
Posteriormente, foi elaborado novo Termo de

Referência (1133634),  a partir das referências indicadas pela
unidade demandante, realizamos pesquisa em sítios
eletrônicos de empresas da área, obtendo-se o seguinte
panorama:

 
FORNECEDOR PRINT VALOR

https://www.gptronics.com.br/cronometros-e-placares/cronometro-esportivo/relogiocronometro-
digital-28x14-cm?parceiro=9152 R$ 449,00

https://www.extra.com.br/relogio-e-cronometro-digital-progressivo-regressivo-led-time-25-4-digitos-
com-controle-remoto-preta-8905463/p/8905463?
utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=8905463&idLojista=19223&tipoLojista=3P

R$ 1.390,00

https://www.submarino.com.br/produto/63766475?
pfm_index=1&pfm_page=category&pfm_pos=grid&pfm_type=category_page&tamanho=58x25cm R$ 958,80

VALOR  R$ 958,80

 

 
Desta forma, valendo-se de conceitos trazidos pela

nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), bem como das
orientações contidas na Instrução Normativa SEGES nº
67/2022, entendemos como cabível, s.m.j, a contratação direta
da Empresa GP Tronics, CNPJ: 07.848.597/0001-78, que
apresentou o menor valor, por meio de dispensa de
licitação, nos termos do art.24, II, da Lei nº 8.666/93,
uma vez que não localizamos outras aquisições que, somada a
esta em análise, dentro do mesmo ramo de atividade (aferida
através da subclasse CNAE), neste exercício, ultrapassem o
limite para contratações com tal fundamento.
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Como ato preliminar à aquisição, sugerimos o envio

dos autos à unidade demandante para análise quanto à
compatibilidade do produto constante no link e o novo Termo
de Referência.

 
Nesse sentido, juntamos:
 
a) Declaração de Inexistência de Nepotismo

1147010
 
b) Certidão CADIN 1147006
 
c) Declaração Consolidada TCU 1147017
 
d) Certidão Federal 1146971
 
e) Certidão Trabalhista 1146983
 
f) Certificado FGTS 1146980
 
g) Certidão Estadual 1146988
 
h) Certidão Municipal 1146994
 
Respeitosamente, 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 09/09/2022, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/09/2022, às 18:18, 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
1143145 e o código CRC 4816764E.

0008116-22.2022.6.02.8000 1143145v1
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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: GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 07.848.597/0001-78 

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 16:57:28 do dia 29/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2022.
Código de controle da certidão: 99D2.6AD2.F3A6.6175
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 07.848.597/0001-78

Razão Social: GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI

Endereço: AV JOSE FERREIRA BATISTA 2445 / IPANEMA / ARACATUBA / SP / 16052-000

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

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

Validade:07/09/2022 a 06/10/2022

Certificação Número: 2022090701034048362660

Informação obtida em 09/09/2022 15:44:07

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

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.848.597/0001-78
Certidão nº: 29775115/2022
Expedição: 09/09/2022, às 15:46:02
Validade: 08/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.848.597/0001-78, 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

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CNPJ: 07.848.597/0001-78

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

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

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

22090203455-10

09/09/2022 15:47:46

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

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo

Certidão Estadual (1146988)         SEI 0008116-22.2022.6.02.8000 / pg. 43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Rendas Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 4625-0126-8193

Contribuinte : GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI

CNPJ / CPF : 07.848.597/0001-78

Inscrição : 1128222

Endereço : AVN: JOSÉ FERREIRA BATISTA, 2445

Bairro : IPANEMA, CEP: 16052-000.

Emitida em : 09/09/2022 às 16:05:37

Válida até : 09/10/2022

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou
quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;
Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e

Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (

http://sistemas.aracatuba.sp.gov.br:8083/issonline/servlet/hautenticadocumento).
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01941387470Usuário:

09/09/2022 17:57:58Data e hora da consulta:

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

GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI Adimplente07848597
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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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: 09/09/2022 18:04:38 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 
CNPJ: 07.848.597/0001-78 
 
 
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de setembro de 2022.
 
 
Ao Gabinete da Presidência
 
Senhora Oficiala,
 
Diante do Despacho SEIC 1143145, no tocante ao trecho:
 

"Como ato preliminar à aquisição, sugerimos o
envio dos autos à unidade demandante para
análise quanto à compatibilidade do produto
constante no link e o novo Termo de
Referência."
 

Encaminho os presentes autos para análise, dessa
unidade demandante, da compatibilidade entre a sugestão de
contratação veiculada no despacho acima citado, após a devida
instrução, https://www.gptronics.com.br/cronometros-e-
placares/cronometro-esportivo/relogiocronometro-digital-28x14-cm?
parceiro=9152, e as especificações técnicas contidas no Termo de
Referência SEPAT 1133634, Anexo Único, 1131635.

 
Após, que os autos sejam devolvidos a esta COMAP, para

continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
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Coordenadora, em 12/09/2022, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148316 e o código CRC 8B4BBE20.

0008116-22.2022.6.02.8000 1148316v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
Diante do Despacho COMAP, encaminho presente

procedimento à d. Corregedoria Regional Eleitoral para para análise,
da compatibilidade entre a sugestão de contratação veiculada no
despacho  SEIC 1143145, após a devida
instrução, https://www.gptronics.com.br/cronometros-e-
placares/cronometro-esportivo/relogiocronometro-digital-28x14-cm?
parceiro=9152, e as especificações técnicas contidas no Termo de
Referência SEPAT 1133634, Anexo Único, 1131635.

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 
 

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154397 e o código CRC BA1FD90C.

0008116-22.2022.6.02.8000 1154397v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2022.
 
Seguem os autos ao Excelentíssimo Senhor Vice-

Presidente e Corregedor Regional Eleitoral em Substituição, em face
do contido no Despacho GPRES 1154397.

 
 
CLOVIS FERREIRA DE ALCANTARA NETO

Técnico Judiciário
Gabinete da CRE-AL

 
Documento assinado eletronicamente por CLOVIS FERREIRA DE ALCÂNTARA NETO,
Técnico Judiciário, em 20/09/2022, 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
1155364 e o código CRC D4DEDFF8.

0008116-22.2022.6.02.8000 1155364v1

Despacho GCRE 1155364         SEI 0008116-22.2022.6.02.8000 / pg. 52



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

DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2022.
 
R.H.
 
Ciente do inteiro teor do Despacho GPRES Id.

nº 1154397, por condução do qual o Excelentíssimo Senhor
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, evolui os presentes autos a
este Subscritor, para análise da compatibilidade entre o relógio
digital cuja aquisição é sugerida por meio do Despacho SEIC Id. nº
1143145 e as especificações técnicas contidas no Termo de
Referência SEPAT Id. nº 1133634, com seu Anexo Único (1131635).

 
Pois bem!
 
Ante o exposto, manifesto minha concordância com a

contratação pretendida, ao tempo em que evoluo os presentes autos
ao cioso crivo de Sua Excelência, com as homenagens de estilo, para
saber se também a referida aquisição, nos moldes da pesquisa
formulada pela COMAP, é de seu aprazimento.

 
Sigam os autos!
 

Desembargador ALCIDES GUSMÃO DA SILVA
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral em Substituição

 
Documento assinado eletronicamente por ALCIDES GUSMÃO DA SILVA, Corregedor
Regional Eleitoral em exercício, em 01/12/2022, às 16:40, 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
1208779 e o código CRC 1447781B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2022.
Ciente do Despacho do Exmo. Des. Alcides Gusmão da

Silva, Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral em
Substituição, em que manifesta concordância com a contratação
pretendida (1208779).

Em atendimento ao Despacho COMAP, atesto a
compatibilidade entre o relógio digital sugerido no Despacho SEIC
(1143145) e as especificações técnicas contidas no Termo de
Referência SEPAT (1133634), com seu Anexo Único (1131635).

Retorne-se à COMAP para continuidade do feito.
 

DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/12/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1212804 e o código CRC 9F67874E.

0008116-22.2022.6.02.8000 1212804v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2022.
À SEIC, 
Para continuidade em razão da maniofestação

constante no Despacho 1212804.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 15/12/2022, às 17:22, 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
1217832 e o código CRC 252BBA31.

0008116-22.2022.6.02.8000 1217832v1
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Unidades

1

FRETE

Total:

 

Araçatuba, 16 de dezembro de 2022

Aos cuidados de André CNPJ: 06.015.041/0001-38

Conforme contato, segue orçamento referente ao(s) seguinte(s) produto(s):

Produto Valor Unitário

Telefone: (18) 3441 0248 www.gptronics.com.br

CNPJ: 07.848.597/0001-78

Av. José Ferreira Batista, 2445, Ipanema, Araçatuba, SP, CEP: 16052-000

Valor

R$578,00LEDTIME 25N (50326)

Acompanha: 1 Painel Ledtime 25N Vermelho 

1 Controle WI (bateria inclusa)

1 Fonte Bi-volt

Manual em português

R$578,00

À disposição para quaisquer esclarecimentos,

Juliana Cardoso

juliana@gptronics.com.br

WhatsApp: (18) 98105-5411

Validade da proposta 15 dias / Garantia de 12 meses, contra eventuais defeitos de fabricação conforme termo de garantia / Os prazos de 

entrega serão contados após identificação de pagamento por nosso departamento financeiro /  Os boletos são enviados anexados às notas 

fiscais, que se encontrará em um pacote do lado de fora da embalagem do produto. Caso não encontre no ato do recebimento entre em 

contato com nosso departamento financeiro / Ao receber o produto, verifique a integridade do mesmo no ato da entrega perante o 

entregador. Caso encontre algum indício de danificação física causado pelo transporte recuse o recebimento da mercadoria.

• Depósito / Transferência Bancária 

• Cartão de crédito em até 12x sem juros

• Pagamento em até 30 dias (mediante autorização do financeiro da Gptroncs)

Prazo de Entrega / Frete

• Envio em até 5 dias úteis após aprovação do pagamento

• Frete incluso

• Possibilidade de retirada na empresa GPTRONICS

Formas de Pagamento

Verifique as informações técnicas na(s) próxima(s) página(s)

R$578,00

Observações:

Correios - PAC - 11 dias úteis 
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Controle Wi
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de dezembro de 2022.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de aquisição de cronômetro digital que

será utilizado no Pleno deste Tribunal, cujo objetivo será
administrar o tempo de sustentação oral dos advogados
durante as sessões plenárias.

 
Inicialmente, houve determinação para a compra,

COM URGÊNCIA, via suprimento de fundos, de um
CRONÔMETRO DIGITAL REGRESSIVO 2 DIGITOS, conforme
despacho GPRES 1124295.

 
Os autos vieram para urgente cotação do item com

vista a viabilizar a aquisição direta, se for o caso,
considerando a peculiaridade da aquisição, conforme
Despacho GSAD 1124335.

 
Anteriormente, esta unidade cotou o preço em R$

1.235,33, sem o frete, a partir de valores obtidos em sítios
eletrônicos de fornecedores do ramo, conforme Despacho
SEIC 1124533.

 
Posteriormente, foi elaborado novo Termo de

Referência (1133634),  a partir das referências indicadas pela
unidade demandante, realizamos pesquisa em sítios
eletrônicos de empresas da área, estimamos o valor médio da
contratação em R$ 958,80 (novecentos e cinquenta e oito
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reais e oitenta centavos)  e sugerimos a contratação direta da
Empresa GP Tronics, CNPJ: 07.848.597/0001-78, que
apresentou o menor valor, por meio de dispensa de
licitação, nos termos do art.24, II, da Lei nº 8.666/93,
desde que a unidade demandante verificasse a
compatibilidade do produto constante no link e o novo Termo
de Referência.

 
Uma vez exarada a concordância da Corregedoria

deste órgão com a contratação pretendida (1208779), os autos
retornaram para continuidade da instrução, conforme
Despacho COMAP 1217832.

 
Tendo em vista que a validade da proposta anterior

havia expirado, essa unidade diligênciou à empresa que
apresentou menor valor para apresentação de nova proposta.

 
A empresa GP Tronics apresentou prosposta com

orçada em R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais),
o preço foi atualizado já contemplando o custo de frete
(1219422).

 
Tendo em vista que o novo valor apresentado é

inferior ao de referência e também ao menor dentre aqueles
verificados na estimativa de preço, sugerimos ,
s.m.j, a contratação direta da Empresa GP Tronics, CNPJ:
07.848.597/0001-78, que apresentou o menor valor, por
meio de dispensa de licitação, nos termos do art.24, II,
da Lei nº 8.666/93, uma vez que não localizamos outras
aquisições que, somada a esta em análise, dentro do mesmo
ramo de atividade (aferida através da subclasse CNAE), neste
exercício, ultrapassem o limite para contratações com tal
fundamento.

 
Aproveita-se a oportunidade para autalizarmos as

certidões pertinentes:
 
a) Declaração de Inexistência de Nepotismo
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1147010
 
b) Certidão CADIN 1219454
 
c) Declaração Consolidada TCU 1219455
 
d) Certidão Federal 1219457
 
e) Certidão Trabalhista 1219459
 
f) Certificado FGTS 1219461
 
g) Certidão Estadual 1219465
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 19/12/2022, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1219424 e o código CRC C2BE8B09.

0008116-22.2022.6.02.8000 1219424v1
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04866986450Usuário:

19/12/2022 11:09:23Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente07848597000
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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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: 19/12/2022 11:11:59 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 
CNPJ: 07.848.597/0001-78 
 
 
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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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: GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI
CNPJ: 07.848.597/0001-78 

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 10:53:05 do dia 21/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2023.
Código de controle da certidão: 588F.8607.55CF.76BE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.848.597/0001-78
Certidão nº: 45828794/2022
Expedição: 19/12/2022, às 11:24:50
Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.848.597/0001-78, 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

Página 1 de 1

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

Inscrição: 07.848.597/0001-78

Razão
Social:

GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI

Endereço: AV JOSE FERREIRA BATISTA 2445 / IPANEMA / ARACATUBA / SP / 16052-000

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

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

Validade:11/12/2022 a 09/01/2023

Certificação Número: 2022121100334764649980

Informação obtida em 19/12/2022 11:26:03

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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CNPJ: 07.848.597/0001-78

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

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

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

22120700697-07

19/12/2022 11:28:48

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

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1219424, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 20/12/2022, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1220684 e o código CRC 1601BA41.

0008116-22.2022.6.02.8000 1220684v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1219424, para

encaminhar o feito à análise da AJ-DG, acerca da
conformidade da proposição de compra por contratação
direta, em razão do valor, destacando que há crédito
suficiente para a contemplação da despesa no corrente
exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2022, às 12:36, 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
1220811 e o código CRC 253B8A40.

0008116-22.2022.6.02.8000 1220811v1
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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 : 0008116-22.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1961 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de pretensão de aquisição de

cronômetro digital que será utilizado no Pleno deste Tribunal,
cujo objetivo será administrar o tempo de sustentação oral
dos advogados durante as sessões plenárias, conforme
especificações e demais detalhamentos constantes do termo
de referência constante do evento SEI nº 1133634.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de

Contratações - SEIC (1219424) sugeriu a contratação direta
por dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93, da Empresa GP Tronics, CNPJ: 07.848.597/0001-78,
pelo total de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais),
conforme proposta 1219422.

 
Foram juntadas as certidões de regularidade da

empresa:
 
a) Declaração de Inexistência de

Nepotismo 1147010;
b) Certidão CADIN 1219454;
c) Declaração Consolidada TCU 1219455;
d) Certidão Federal 1219457;
e) Certidão Trabalhista 1219459;
f) Certificado FGTS 1219461; e,
g) Certidão Estadual 1219465.
 
Ausente nos autos a comprovação formal da

reserva de crédito capaz de cobrir a despesa.
 
Na sequência, o processo veio 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.

 
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. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
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
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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 quando elaborada.

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
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
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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  1124295

2

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

X   

3

Há
justificativa
fundamentada dos
quantitativos
(bens/serviços)
requisitados, tais como
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   
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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  1133634

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  1219424

7
O termo de

referência foi aprovado
pela autoridade
competente (SAD)?

 X  

8

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

X  1219422

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  

12
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

X  1219422

13

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

 X  

Consta nos
autos declaração
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14

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

 X   1147010

 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 X  1219461

INSS X  1219457

Receita
Federal X  1219457

16
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

X  1219459

17 Consta
consulta ao CADIN? X  1219454

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 X  

1219455
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19 Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral
da União, disponível no
Portal da Transparência?

X  
 

 
5. CONCLUSÃO
 
Ao ensejo, para o bom e regular andamento do

feito, convém juntar aos autos a aprovação formal do Termo
de Referência pela Secretaria de Administração, conforme
item 7 da tabela de verificação acima. Sugere-se, também, que
seja anexada aos autos informação relativa ao domicílio
bancário da empresa, de acordo com o item 13 da tabela de
verificação, bem como a formal reserva de crédito, conforme
item 11 do check list.

 
Atendidas às diligências acima, esta Assessoria

Jurídica opina favoravelmente à contratação direta, nos
termos do artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93, da Empresa GP
Tronics, CNPJ: 07.848.597/0001-78, pelo total de R$ 578,00
(quinhentos e setenta e oito reais), conforme
proposta 1219422, para o fornecimento de cronômetro digital
que será utilizado no Pleno deste Tribunal, cujo objetivo será
administrar o tempo de sustentação oral dos advogados
durante as sessões plenárias.

 
Recomenda-se registrar, no termo de dispensa, a

opção pela Lei nº 8.666/93, como faculta o Art. 191 da Lei  nº
14.133/2021, na conformidade com o que consta no item 2
deste pronunciamento.

 
Outrossim, deve a Administração

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

 
À Secretaria de Administração, para

aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/12/2022, às 09:14, 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
1220957 e o código CRC F9A7DB5D.

0008116-22.2022.6.02.8000 1220957v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2022.
Em atenção ao item 5 do Parecer 1961, da AJ-DG

(doc. 1220957), remeto os presentes autos à SEIC para juntar
aos autos informação relativa ao domicílio bancário da
empresa, de acordo com o item 13 da tabela de verificação,  e
à COFIN, para declarar a suficiência de crédito para suportar
a despesa, conforme item 11 do check list.

Ainda em atenção ao mencionado Parecer, aprovo
Termo de Referência SEPAT 1133634.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2022, às 22:00, 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
1221493 e o código CRC A902C3C6.
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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 dezembro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1221493).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/12/2022, às 08:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1221552 e o código CRC 0FE60E55.
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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 dezembro de 2022.
Senhor Secretário,
 
A empresa  GPTRonics informou o seguinte

domicílio bancário:
 

BANCO DO BRASIL
AG: 3292-1
C/C: 13213-6
Favorecido: GPTRONICS PAINEIS
ELETRONICOS EIRELI - ME
CNPJ:07.848.597/0001-78 (Chave PIX)
 

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 22/12/2022, às 12:16, 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
1221858 e o código CRC EAF6E16B.
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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 dezembro de 2022.
À SGO, assinalando que, de acordo com o resultado

do Pregão 103/2022, haverá sobra, em investimento, no
montante de R$ 20.680,10 (vinte mil seiscentos e oitenta reais
e dez centavos), tendo em vista o doc. Resultado de
Adjudicação (doc. 1221876) e Proposta do Fornecedor
(doc. 1221671), devendo assim ser anulado os pré-empenhos
docs. 1210424 e 1210426, em face do resultado do referido
certame.

Em trempo, a aquisição do relógio objeto destes
autos dar-se-á no corrente exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2022, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1221922 e o código CRC BD542367.
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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 dezembro de 2022.
Senhor Coordenador,
 
Diante da informação prestada pelo Senhor

Secretário de Administração(1221922), declaramos que há
suficiência orçamentária para aquisição do cronômetro digital
que será utilizado no Pleno deste Tribunal, no valor de R$
578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), conforme
proposta 1219422.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 22/12/2022, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1221952 e o código CRC 5B9098D8.
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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 dezembro de 2022.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1221493 e ao

Despacho SGO 1221952, para devolver os presentes autos à
análise da Assessoria Jurídica, destacando que, em face da
programação de encerramento do exercício (doc. 1205433), a
COFIN não está emitindo pré-empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/12/2022, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1222022 e o código CRC CA98E1A5.
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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 dezembro de 2022.
Cumpridas as diligências recomendadas no Parecer

1961 (1220957) desta Assessoria Jurídica, direcionem-se os
autos à Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/12/2022, 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
1222104 e o código CRC 41FC3F02.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de dezembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos da pretensão para aquisição de

cronômetro digital que será utilizado no Pleno deste Tribunal, cujo
objetivo será administrar o tempo de sustentação oral dos advogados
durante as sessões plenárias, conforme especificações e demais
detalhamentos constantes do termo de referência constante do
evento SEI nº 1133634.

Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de
Contratações - SEIC (1219424) sugeriu a contratação direta por
dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

Oficiando nos autos (1220957 e 1222104), a Assessoria
Jurídica concluiu favoravelmente à contratação direta, nos termos do
artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93.

Nesse cenário, considerando a manifestação da
Assessoria Jurídica, esta Diretoria conclui os autos a V. Exa. para a
necessária deliberação, sugerindo, com  as vênias de estilo, que seja
autorizada a contratação direta, com arrimo no art. 24, II, da Lei
8.666/93, da Empresa GP Tronics, CNPJ: 07.848.597/0001-78, pelo
total de R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), conforme
proposta 1219422, para o fornecimento de cronômetro digital que
será utilizado no Pleno deste Tribunal, cujo objetivo será administrar
o tempo de sustentação oral dos advogados durante as sessões
plenárias.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/12/2022, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1222402 e o código CRC 6738DA2D.
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PROCESSO : 0008116-22.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Art. 24,II, da Lei nº 8.666/93. Fornecimento de cronômetro digital que será utilizado no Pleno
deste Tribunal, cujo objetivo será administrar o tempo de sustentação oral dos advogados durante as sessões plenárias.

 

Decisão nº 5571 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1961/2022 (1220957) e
Despacho AJ-DG (1222104), além de toda a instrução ora efetivada
nos autos, cujo teor aponta para a possibilidade da contratação direta
em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93, o reconhecimento da dispensa de licitação, nos moldes da
Conclusão do Sr. Diretor-Geral (1138288), e AUTORIZO, com fulcro
no artigo 24, II , da Lei nº 8.666/93, a contratação direta da Empresa
Empresa GP Tronics, CNPJ: 07.848.597/0001-78, no montante de R$
R$ 578,00 (quinhentos e setenta e oito reais), conforme proposta
(1219422), para o fornecimento de cronômetro digital que será
utilizado no Pleno deste Tribunal, cujo objetivo será administrar o
tempo de sustentação oral dos advogados durante as sessões
plenárias.

À Secretaria de Administração para as providências,
junto às unidades competentes, tendentes ao cumprimento da
presente Decisão, inclusive devendo observar o apontamento feito
pela AJ-DG, de que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600 (dezessete mil e seiscentos
reais), estabelecido para a modalidade de dispensa de licitação,
prevista no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, cujos valores foram
atualizados pelo Decreto nº 9.412/2018, de forma a prevenir e evitar
o fracionamento de despesa.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/12/2022, às 14:31, 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
1222635 e o código CRC 9CBB1F93.
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2022.
À SEIC, para publicidade e à COFIN, para emissão

da competente nota de empenho.
Em paralelo, à SEPAT, para oportuna indicação da

despesa para inscrição em restos a pagar, tendo por
justificada a remessa extemporânea, considerando ter sido
autorizada apenas nesta data.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2022, às 12:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1223341 e o código CRC DF5E9A0F.

0008116-22.2022.6.02.8000 1223341v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1223341).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/12/2022, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1223354 e o código CRC C81E0BF3.

0008116-22.2022.6.02.8000 1223354v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NOTA DE EMPENHO 765-2022. 2022RO002024 .

Observação:

- Decisão doc 1222635.
- proposta doc 1219422.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 28/12/2022, às 09:10, 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
1223483 e o código CRC 98EEFF4F.
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1223483),

registro minha assinatura no empenho 2022NE765, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/12/2022, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1223643 e o código CRC A79AE6FB.

0008116-22.2022.6.02.8000 1223643v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/12/2022 11:10
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 765

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 449052 70280 INV PERMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

28/12/2022 Ordinário 0008116-22.2022.6.02 - 578,00

07.848.597/0001-78 GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI

2022NECT  CRONÔMETRO DIGITAL REGRESSIVO.

-

-

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

JOSE FERREIRA BATISTA 2445 IPANEMA

CEP

16052-000

Município

ARACATUBA SP

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      2002
Versão Data/Hora

28/12/2022 11:10:24
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/12/2022 11:10
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 578,00

Total da Lista

Subelemento 04 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

001 578,00CRONÔMETRO DIGITAL REGRESSIVO. PRODUTO: LEDTIME 25N
(50326) . PROPOSTA DOC 1219422. CONDIÇÕES,
ESPECIFICAÇÕES, SANÇÕES, TUDO DE ACORDO COM A DECISÃO
NR 5571 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES E PROCESSO 0008116-
22.2022.6.020008116-22.2022.6.02 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

28/12/2022 Inclusão 1,00000 578,0000 578,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

28/12/2022 11:10:24

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

28/12/2022 10:46:11

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

28/12/2022 11:10:24
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2022.
À COMAP
 
Solicito urgente remessa da nota de empenho ao

fornecedor e posterior elaboração do formulário RPNP, para
inscrição da despesa em restos a pagar.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2022, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1223705 e o código CRC DC2A9A71.

0008116-22.2022.6.02.8000 1223705v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2022.
 
 
À SEIC, para encaminhamento, ao contratado, da

Nota de Empenho 765/2022, 1223700.
 
Concomitantemente, à SEPAT, para preenchimento

do formulário de restos a pagar.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 28/12/2022, às 11:23, 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
1223736 e o código CRC 2963B233.

0008116-22.2022.6.02.8000 1223736v1
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E-mail - 1223770

Data de Envio: 
  28/12/2022 11:53:19

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

Para:
    juliana@gptronics.com.br

Assunto: 
  Encaminha Nota de Empenho

Mensagem: 
  Prezados, 

Encaminho Nota de Empenho anexa referente à aquisição de LEDTIME 25N (50326).

Aguardamos confirmação do recebimento deste com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Nota_1223700_NE_070011_2022NE000765_v002_07848597000178_20221228111031.pdf
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E-mail - 1223827

Data de Envio: 
  28/12/2022 12:25:50

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

Para:
    vendasonline@gptronics.com.br

Assunto: 
  Encaminha Nota de Empenho

Mensagem: 
  Prezados, 

Encaminho Nota de Empenho anexa referente à aquisição de LEDTIME 25N (50326).

Aguardamos confirmação do recebimento deste com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Nota_1223700_NE_070011_2022NE000765_v002_07848597000178_20221228111031.pdf
    E_mail_1223770.html
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício  2022
Objeto  CRONÕMETRO DIGITAL
 

Número
do

Empenho
Credor (CNPJ/CPF e nome) Saldo

Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

 765
  07.848.597/0001-78
GPTRONICS PAINEIS
ELETRONICOS EIRELI

578,00 578,00  578,00

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 28 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 28/12/2022, às 13:22, 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
1223906 e o código CRC FBA45A19.
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
1223906

 

X À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

 

 

Maceió-AL, 28 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 28/12/2022, às 13:28, 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
1223912 e o código CRC CF32396C.

0008116-22.2022.6.02.8000 1223912v2
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
1223906

 
Opinamos pela:

X Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 29 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 29/12/2022, às 08:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1224068 e o código CRC 80A56E4C.
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