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De: SUPFAT Supervisão de Faturamento <supfat@casal.al.gov.br>
Para: José Joel Ferreira de Oliveira <joseferreira@tre-al.jus.br>
Data: 05/10/2022 02:37 PM
Assunto: [sapev]

Duas empresas compraram as concessões de água de alguns municípios da CASAL.

A região urbana dos municípios de: Água Branca, Belo Monte, Cacimbinhas, Carneiros, Delmiro
Gouveia, Dois Riachos, Feira Grande, Igaci, Igreja Nova, Inhapi, Jaramataia, Junqueiro, Maravilha,
Mata Grade, Monteirópolis, Olho D'água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Palmeira do
Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Piaçabuçu, Piranhas, Poço da Trincheiras, Quebrangulo, Santana
do Ipanema, São Brás, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira e Traipu ficaram com a empresa
Águas do Sertão.
Pedimos que entrem em contato com eles através dos meios disponíveis no site:
https://aguasdosertao.com/institucional/quem-somos

A outra parte está sob a concessão da empresa Verde Ambiental Alagoas. E eles começaram a
faturar   neste mês de outubro.
Os municípios são os seguintes: Anadia, Campestre, Capela, Colônia Leopoldina, Ibateguara,
Jacuípe, Japaratinga, Joaquim Gomes, Jundiá, Maragogi, Maribondo, Mar Vermelho, Matriz de
Camaragibe,  Novo Lino, Passo de Camaragibe, Paulo Jacinto, Pindoba, Porto de Pedras e Taquarana

No caso da segunda não tenho página na internet ou endereço disponível para encaminhas, mas
imagino que estão deixando as contas nos imóveis e alguma carta com apresentação.

Atenciosamente

-- 
Supervisão de Faturamento
                GEROC-CASAL
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De: "nadjaribeiro" <nadjaribeiro@tre-al.jus.br>
Para: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Data: 17/11/2022 03:52 PM
Assunto: Fwd: [sapev] RES: Contratação da empresa Verde Alagoas

 
 
 
 

From: Nathália Antunes <nsouzaa@verdealagoas.com.br>
 To: "nadjaribeiro" <nadjaribeiro@tre-al.jus.br>

Cc: sapev Mailing List <sapev@tre-al.jus.br>, Ingrid Farias <isilvaf@verdealagoas.com.br>, Jennifer Entsev
<jlouzadae@verdealagoas.com.br>, Janaina Silva <joliveiras@verdealagoas.com.br>

 Date: Wed, 16 Nov 2022 19:04:18 +0000
 Subject: [sapev] RES: Contratação da empresa Verde Alagoas
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Prezada, boa tarde.
 
A Verde Alagoas iniciou sua prestação de serviços a par�r de 01/10/2022 e atende as seguintes cidades: Anadia,
Campestre, Capela, Colônia Leopoldina, Feliz Deserto, Ibateguara, Jacuípe, Japara�nga, Joaquim Gomes, Jundiá, Ma
Vermelho, Maragogi, Maribondo, Matriz De Camaragibe, Novo Lino, Passo Camaragibe, Paulo Jacinto, Pindoba, Port
Pedras, Taquarana, Branquinha, Chã Preta, Porto Calvo, São Luis Quitunde, São Miguel Dos Milagres, Tanque D' Arca
União Dos Palmares.
 
Seguindo o trâmite interno da empresa, solicitamos que tal pedido seja feito através de um O�cio, contendo:
 
Relação das secretarias e quais as devidas unidades usuárias para vincular ao agente centralizador em nosso sistem
comercial;
Endereço do imóvel deve estar completo (Avenida/Rua/número/quadra/lote/bairro/cidade);
Contrato de locação (reconhecida firma por ambas as partes), se for o caso;
Contrato de propriedade (reconhecida firma por ambas as partes);
IPTU ano vigente/registro de imóvel;
Cartão CNPJ atualizado do site da receita;
Contrato Social e documentos pessoais (RG e CPF) do(s) responsável(eis) legal(ais); no caso de procuração, documen
devidamente assinado e reconhecido firma por ambas as partes e documentos pessoais (RG e CPF);
Em casos de novas ligações, caso já tenha matrícula, informar a matrícula do imóvel.
 
Posteriormente, enviaremos os documentos solicitados, a minuta de contrato e seus respec�vos anexos para que ha
conclusão do ato.
 
À disposição.
 
Atenciosamente,
 

 
Nathalia Antunes
Jurídico
 
De: nadjaribeiro <nadjaribeiro@tre-al.jus.br>

 Enviada em: quarta-feira, 16 de novembro de 2022 15:22
 Para: Nathália Antunes <nsouzaa@verdealagoas.com.br>
 Cc: sapev Mailing List <sapev@tre-al.jus.br>

 Assunto: Contratação da empresa Verde Alagoas
 
À Verde Alagoas.
 
Prezados,
 
 
Considerando que a Verde Alagoas assumiu a responsabilidade pela distribuição e cobrança do consumo de água em
alguns municípios do estado de Alagoas.
Solicitamos desta empresa abaixo, a listagem dos documentos que são necessários para formalização do contrato pa
contratação direta entre esta empresa e o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
 
Documentos:
a) Contrato Padrão de prestação de serviços;
b) Ato de concessão de exploração de água;
c) CNPJ;
d) C d I i ã i i l
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e) Certidão negativa Estadual;
f) Certidão da RFB;
g) Certidão TST;
h) Certidão FGTS.
 
Atenciosamente,
 
Nadja Ribeiro
Técnica Judiciária da SAPEV/TRE-AL
Tel. (82) 2122-7770
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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 novembro de 2022.
À AGC
 
Prezados,
 
Com o objetivo de formalizar contrato de

fornecimento de água para unidades de consumo de
responsabilidade deste Regional, em razão de concessão de
exploração de fornecimento de água  à empresa Verde
Ambiental Alagoas, a teor da informação, evento 1201656 e,
considerando que, relativo a empresa Àguas do Sertão está
sendo tratada em outros autos, rogo a Vossa Senhoria que
sejam aportados aos presentes autos as informações abaixo
relacionadas, relativas aos imóveis que abrigam os cartórios
eleitorais de Joaquim Gomes, Passo de Camaragibe e União
dos Palmares, a saber: 

 
a) Contrato de locação (reconhecida firma por

ambas as partes), se for o caso;
b) Contrato de propriedade (reconhecida firma por

ambas as partes), se for o caso;
c) IPTU ano vigente/registro de imóvel;
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Analista Judiciário, em 21/11/2022, 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
1201670 e o código CRC 63432741.
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De um lado, denominada como “CONCESSIONÁRIA”.

VERDE  AMBIENTAL  ALAGOAS  S.A.,  sociedade  anônima,  inscrita  sob  o  nº  de  CNPJ

44.992.350/0001-57, com sede na Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, nº 302, Centro,

União dos Palmares/AL, CEP 57800-000 e com filial na Rua Paulina Maria de Mendonça, nº

1225,  Mangabeiras,  Maceió/AL,  CEP:  57035-557  representada  na  forma  de  seus  atos

constitutivos e/ou por procurador(es);

e, de outro lado, a empresa doravante nomeada como “CLIENTE”,

NOME DA EMPRESA, inscrita no CNPJ sob o nº: – /– -–, com sede na cidade de –, Estado de

Alagoas,  CEP  –-–,  por  seu(s)  representante(s)  legal(is),  NOME  DO  REPRESENTANTE,

nacionalidade, natural de Cidade, Profissão, inscrito no CPF sob o nº – - –, inscrito no RG sob

nº –, residente e domiciliado(a) à –, bairro –, da cidade de –, do Estado de Alagoas,

Considerando que 

I. A ARSAL é a  Agência  Reguladora de Serviços  Públicos  do Estado de  Alagoas,

pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,  encarregada  de  regular  e  fiscalizar  a

prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

no Estado de Alagoas;

II. A ARSAL emitiu o Regulamento dos Serviços de Saneamento do Estado de Alagoas

(“Regulamento”), através da Resolução nº 137/2014, que estabelece as condições

gerais para a prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água

e de esgotamento sanitário, disponível no site www.arsal.al.gov.br;

III. O Regulamento define como “contrato específico de abastecimento de água e/ou de

esgotamento sanitário” o instrumento pelo qual o prestador de serviços e o usuário

ajustam as  características  técnicas  e  as  condições  comerciais  dos  serviços,  nos

termos das normas vigentes;

IV. É facultada  a  celebração  de contrato  específico  de  abastecimento  de  água  e/ou

esgotamento sanitário entre o prestador de serviços e o usuário responsável pela

unidade usuária a ser atendida, nos seguintes casos: (i) para atendimento a grandes

consumidores, às entidades integrantes da Administração Pública de qualquer esfera

de governo e às reconhecidas como de utilidade  pública;  (ii) quando existente a

necessidade  de  efetuação  de  investimento  específico  e  não  previsto  para

atendimento  ao  solicitante,  incluindo  sua  eventual  participação  financeira  nos

investimentos;  e  (iii) nos casos de medição individualizada em condomínio,  onde

serão estabelecidas as responsabilidades e critérios de rateio.

VERDE ALAGOAS   Av. Doutor Antônio Gomes de Barros, nº 302, Centro, União dos Palmares/AL, CEP: 57.800-000, Tel.: +55 21
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Resolvem as partes,  acima qualificadas (doravante,  em conjunto,  “Partes”  e,  isoladamente,

“Parte”),  celebrar  o  presente  CONTRATO ESPECÍFICO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU

ESGOTAMENTO SANITÁRIO (o  “Contrato”),  o  qual  será  regido  pelas cláusulas  e  condições  a

seguir apresentadas.

  

CLÁUSULA 1ª - OBJETO  

1.1. Constitui  objeto  do  presente  contrato  a  prestação  dos  serviços  públicos  de

abastecimento  de água  e/ou esgotamento  sanitário  (“Serviços”)  das  unidades

usuárias de  responsabilidade  da  CLIENTE, localizadas  conforme  endereços

listados no Anexo I - Relação de Unidades Usuárias /Água e Esgoto. 

  CLÁUSULA 2ª - PREMISSAS 

2.1. As unidades usuárias constantes do Anexo I, são elegíveis para a celebração de

contrato específico,  em razão  da ocorrência  de uma ou mais  hipóteses  abaixo

dispostas e marcadas (☒), sendo enquadráveis como:

☐ a) Grandes consumidores;

☐ b) Integrantes da Administração Pública de qualquer esfera de governo;

☐ c) Reconhecidas como de utilidade pública;

☐ d) Demandantes de investimentos específicos; e/ou

☐ e) Integrantes de condomínio com medição individualizada.

2.2.  As condições especificas para o atendimento das unidades usuárias enquadradas

em uma ou mais hipóteses acima serão tratadas no Anexo II.

CLÁUSULA 3ª - TARIFAS 

3.1. O faturamento do Serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA à CLIENTE deverá

respeitar  a estrutura tarifária vigente,  dentro  do Cronograma de Faturamento e

Arrecadação  da  CONCESSIONÁRIA, exceto  quando  expressamente  existir

previsão diversa no Anexo II.  

3.2. O reajuste das tarifas dos Serviços sempre obedecerá às regras, prazos e forma

previstos  no  Contrato  de  Concessão  mantido  pela  CONCESSIONÁRIA com o

Estado  de  Alagoas,  o  qual  será  publicizado  anualmente após  a  aprovação  da

ARSAL. 

VERDE ALAGOAS   Av. Doutor Antônio Gomes de Barros, nº 302, Centro, União dos Palmares/AL, CEP: 57.800-000, Tel.: +55 21
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3.3. A desocupação de qualquer unidade usuária constante do Anexo I pela CLIENTE,

seja por encerramento das atividades ou rescisão do contrato de locação com o

proprietário,  deverá  ser  imediatamente  comunicada  à  CONCESSIONÁRIA e

implicará na cessação dos efeitos deste Contrato para a referida unidade usuária. 

CLÁUSULA 4ª - PRAZO 

4.1. O prazo do presente Contrato é de 01 (um) ano contado da data da assinatura,

prorrogável  automaticamente por  iguais  e  sucessivos  períodos,  desde  que  não

aplicáveis as hipóteses previstas na Cláusula 8ª. 

  CLÁUSULA 5ª - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1.  A CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

a) Assegurar  as  condições  de  preço,  a  sistemática  do  faturamento  e  o

acompanhamento  dos  critérios  de  elegibilidade  estabelecidos  neste

instrumento. 

b) Garantir  eventual  demanda  contratada  de  água  salvo  em  eventuais

manutenções do sistema de abastecimento de água,  ou em caso fortuito ou

força maior constante na cláusula 7ª. 

c) Comunicar  a  CLIENTE,  com  antecedência  de  no  mínimo  5  dias  úteis  as

manutenções programadas do sistema de abastecimento de água. 

d) Prestar  os  Serviços  conforme  disposições  do  Contrato  de  Concessão,  do

Regulamento  e  demais  normas  regulamentares  emitidas  pela  ARSAL,  bem

como da legislação aplicável;

e) Disponibilizar  atendimento  a  CLIENTE no  município  onde  se  encontra  a

unidade consumidora, além do atendimento digital e telefônico;

f) Informar a CLIENTE a respeito das interrupções programadas dos Serviços e

seu restabelecimento, obedecendo as condições e prazos que forem fixados

neste Contrato e em normas de regulação publicadas pela ARSAL;

g) Receber, apurar e solucionar, quando aplicável, as reclamações da CLIENTE,

comunicando-o, em até 20 (vinte) dias, das providências adotadas.

h) Disponibilizar  periodicamente na fatura informações relativas à qualidade da

água fornecida e tabela com os padrões de referência,  conforme legislação

vigente;

i) Informar na fatura mensal sobre os valores, volumes e histórico de consumo da

CLIENTE;

VERDE ALAGOAS   Av. Doutor Antônio Gomes de Barros, nº 302, Centro, União dos Palmares/AL, CEP: 57.800-000, Tel.: +55 21
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j) Informar  através  da  fatura  ou  de outro  instrumento  escrito  sobre  possíveis

débitos da CLIENTE;

k) Informar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sobre suspensões dos

Serviços por falta de pagamento;

l) Comunicar  ao  CLIENTE quando  detectar  anomalias  no  consumo  mensal

(indícios de discrepâncias no consumo), segundo as normas regulamentares;

m) Utilizar  as  informações  contidas  no  seu  cadastro,  exclusivamente  para

proceder  às  medidas  legais,  judiciais  e  extrajudiciais,  para  a  liquidação  e

execução de débitos, bem como para aplicação de penalidades por infrações

previstas no Regulamento e neste Contrato;

n) Responsabilizar-se apenas pela água por ela fornecida até o ponto de entrega,

ou  seja,  cavalete,  isentando-se  de  quaisquer  responsabilidades  quando  da

mistura de águas provenientes de outras fontes de abastecimento; e

o) Disponibilizar  anualmente  declaração  de  quitação  anual  de  débitos  pagos

relativos aos Serviços prestados no exercício anterior.

 

5.2. A CLIENTE obriga-se a: 

a) Não lançar na rede pública, esgotos nocivos às instalações e aos operadores,

de  acordo  com  os  parâmetros  e  exigências  estabelecidos  pela

CONCESSIONÁRIA; 

b) Informar a  CONCESSIONÁRIA,  com antecedência de 60 (sessenta) dias,  a

inclusão  de  novas  unidades  usuárias,  para  avaliação  do  atendimento  às

condições deste Contrato; 

c) Informar a  CONCESSIONÁRIA,  com antecedência de 60 (sessenta) dias,  a

exclusão de unidade usuárias próprias ou alugadas;

d) Comunicar,  com  antecedência  de  60  (sessenta)  dias,  quaisquer  alterações

cadastrais  da  CLIENTE,  bem  como  as  unidades  usuárias  vinculadas  ao

Contrato;

e) Garantir a capacidade de reservação mínima por 24 horas;

f) Utilizar os Serviços de forma racional, evitando os desperdícios e colaborando

com a preservação dos recursos naturais;

g) Prestar as informações necessárias, quando solicitado, para que os Serviços

possam ser oferecidos de forma adequada e racional, responsabilizando-se por

qualquer incorreção ou omissão;

VERDE ALAGOAS   Av. Doutor Antônio Gomes de Barros, nº 302, Centro, União dos Palmares/AL, CEP: 57.800-000, Tel.: +55 21
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h) Instalar ou manter instalado o Cavalete ou Padrão da Ligação, conforme as

diretrizes  informadas  pela  CONCESSIONÁRIA,  de  forma  a  permitir  a

instalação e manutenção do Hidrômetro e sua leitura;

i) Possibilitar e facilitar o acesso às instalações do Cavalete ou do Padrão de

Ligação, para realização da leitura do Hidrômetro, bem como para verificações

de  rotina  das  instalações  do  Cavalete  ou  do  Padrão  de  Ligação  e

funcionamento do Hidrômetro;

 Na hipótese  em que  o  responsável  pela  ligação,  por  qualquer  motivo,

impossibilitar  a  leitura  do  Hidrômetro  pelo  período  de  três  meses

consecutivos,  os  Serviços  serão  suspensos,  e  o  seu  restabelecimento

ocorrerá após a regularização da leitura regular do Hidrômetro, nos termos

do Contrato de Concessão e/ou Regulamento dos Serviços;

j) Efetuar  a  ligação  intradomiciliar  de  água  e  esgoto,  quando  houver  a

disponibilização da infraestrutura pela CONCESSIONÁRIA;

k) Manter a adequação técnica e a segurança das instalações hidráulicas internas

(tubulações, equipamentos e caixa d’água) da unidade consumidora, de acordo

com as normas e procedimentos da ABNT – Associação Brasileira de Normas

Técnicas, da CONCESSIONÁRIA e outros órgãos competentes, especialmente

no Regulamento;

l) Responder  pela  guarda  e  integridade  do  Hidrômetro  e  lacres,  utilizando-o

apenas para os fins previstos neste Contrato e mantendo-o sempre em perfeito

estado de conservação, ressalvado o desgaste natural pelo decurso do tempo.

Qualquer  avaria  no  equipamento  deverá  ser  imediatamente  comunicada  à

CONCESSIONÁRIA, e a CLIENTE responderá pelas avarias que decorram de

sua culpa;

m) Manter  os  Hidrômetros  em  local  de  livre  acesso  aos  representantes  da

CONCESSIONÁRIA, para fins de inspeção, cadastro, leitura ou manutenção

do Hidrômetro;

n) Não utilizar de fonte alternativa (poço ou carro pipa)  para o abastecimento do

Imóvel,  sendo  expressamente  vedada  a  mistura  proveniente  das  águas  de

outras fontes com aquela fornecida pela  CONCESSIONÁRIA, bem como não

permitir  que  ocorra  a  derivação  ou  ligação  de  água ou  de  canalização  de

esgoto sanitário para outros Imóveis, mesmo de sua propriedade, sob pena de

aplicação  das  sanções  previstas  no  Regulamento,  bem como das  sanções

criminais  e cíveis,  respondendo,  inclusive,  pelo  ressarcimento por  eventuais

prejuízos que vierem ser apurados;

o) Não manipular indevidamente qualquer tubulação, medidor ou outra instalação

relativa aos Serviços;
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p) Responsabilizar-se pelos prejuízos causados e demais custos administrativos,

quando comprovado qualquer caso de prática irregular, no uso das ligações de

água e ou esgoto, bem como responder pelos danos causados nas instalações

da CONCESSIONÁRIA;

q) Responsabilizar-se pelo  aumento de  consumo decorrente  de vazamento  na

rede interna do imóvel, bem como as providências para o conserto, na forma

da previsão do Art. 74, e seus parágrafos, do Regulamento; e

r) Pagar as Tarifas, na forma deste Contrato e normas aplicáveis.

 

CLÁUSULA 6ª - FATURAMENTO E COBRANÇA 

6.1. Em  contrapartida  à  prestação  dos  Serviços,  a  CLIENTE pagará  à

CONCESSIONÁRIA a  Tarifa,  prevista  neste  Contrato  no  período do  consumo,

proporcional ao volume consumido aferido na ligação, conforme fatura mensal a

ser  enviada  pela  CONCESSIONÁRIA,  observando-se,  ainda,  as  regras

estabelecidas  no  Contrato  de  Concessão,  no  Regulamento  e  nas  normas  de

regulação da ARSAL. 

6.2. A CLIENTE terá direito ao recebimento da fatura mensal com, no mínimo, 5 (cinco)

dias de antecedência em relação ao seu vencimento, que se dará em data pré-

definida pela CONCESSIONÁRIA, mas poderá ser alterada pelo CLIENTE entre as

seis alternativas apresentadas pela  CONCESSIONÁRIA no ato da solicitação de

alteração.  

6.3. As  faturas  mensais  incluirão  de  forma  discriminada,  a  cobrança  dos  serviços

utilizados, bem como eventuais multas, juros e correção monetária referentes ao

atraso  no  pagamento  de  faturas  anteriores  e/ou  de  penalidades  decorrentes

infrações cometidas.  

6.4. As faturas emitidas deverão ser pagas nos estabelecimentos bancários e demais

estabelecimentos  credenciados  pela  CONCESSIONÁRIA,  dentro  dos  prazos

estabelecidos nas próprias faturas, sob pena de: 

6.4.1. Cobrança dos encargos moratórios previstos no Art. 83 do Regulamento;

6.4.2. Suspensão dos Serviços, nos termos do art. 40 da Lei 11.445/07, se a mora

no pagamento perdurar  por 30 (trinta)  dias contados do recebimento de

prévio aviso enviado pela CONCESSIONÁRIA; e/ou

6.4.3. Inclusão  do  nome  da  CLIENTE nos  cadastros  de  proteção  ao  crédito

empresarial  (SPC,  SERASA etc.),  mediante  prévia  comunicação  escrita,

nos termos da legislação vigente. 
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6.5. É responsabilidade da  CONCESSIONÁRIA a emissão e entrega nos locais das

Ligações  das  faturas  mensais  de  utilização  dos  Serviços,  a  cobrança  e  o

recebimento das faturas, a suspensão dos Serviços em casos de inadimplência ou

de uso irregular da ligação do Imóvel conectada à rede pública de abastecimento

de água e/ou de esgotamento sanitário, nos termos deste Contrato, e a religação

de  fornecimento  quando  de  sua  regularização,  com  fulcro  no  Contrato  de

Concessão, bem como na Lei nº 11.445/07 e nas normas expedidas pela ARSAL. 

 CLÁUSULA 7ª – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 

7.1. A CONCESSIONÁRIA poderá suspender, total ou parcialmente, o fornecimento de

água, ora contratado, ficando isenta de qualquer responsabilidade, penalidade ou

indenização  a  eventuais  prejuízos  causados  a  qualquer  das  empresas

contratantes, quando a suspensão se verificar em razão de caso fortuito ou força

maior,  ordem expressa de autoridade competente, ou impedimento legal,  desde

que ocorridas sem culpa e por fatos fora de controle da CONCESSIONÁRIA.  

CLÁUSULA 8ª – RESCISÃO 

8.1. A infração de quaisquer das cláusulas do presente Contrato, por uma das Partes,

facultará à outra considerá-lo rescindido, desde que a infração não seja sanada

dentro  do  prazo  compatível,  após  a  notificação  expressa  feita  pela  parte

prejudicada, quando passarão a ser aplicáveis as condições gerais - contratuais,

legais ou regulamentares - vigentes para a Concessão.  

8.2. O presente  Contrato  poderá,  também,  ser  rescindido  por  qualquer  das  Partes,

independente  do  pagamento  de  qualquer  ônus  ou  penalidade,  mediante

comunicação escrita, neste sentido, com antecedência mínima de 60 (sessenta)

dias, cabendo às Partes o cumprimento regular das obrigações contratuais até a

data da efetiva rescisão.  

8.2.1. As Partes poderão estabelecer no Anexo II prazo mínimo para a rescisão

contratual, o qual deverá ser cumprido antes do exercício da prerrogativa

indicada no item 8.2.

8.2.2. Independentemente da possibilidade de rescisão prevista nesta Cláusula

8ª, a  CLIENTE declara expressamente ter ciência e anuir com o disposto

no artigo 45 da Lei nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento), assim diante da

existência  de  disponibilidade  dos  serviços  de  abastecimento  e/ou

esgotamento  sanitário  por  parte  da  CONCESSIONÁRIA,  não  são/serão

admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento

e destinação  final  dos  esgotos  sanitários,  podendo haver  cobrança  das
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respectivas tarifas em função da disponibilidade dos serviços públicos, o

que não o isentará da obrigação de conectar-se à rede pública.

 CLÁUSULA 9ª – REVISÃO DO CONTRATO 

9.1. As  condições  específicas  definidas  neste  Contrato  poderão  ser  revisadas

anualmente  pela  CONCESSIONÁRIA,  no mês de aniversário  do contrato,  com

base  no  consumo dos  últimos  doze  meses,  ou  por  iniciativa  de  qualquer  das

Partes, após um intervalo mínimo de 6 (seis) meses do início do Contrato ou da

última revisão. 

 CLÁUSULA 10 – VALOR 

10.1. Caso  seja  necessário  para  a  CLIENTE a  definição  de  valor  estimado  para  o

presente Contrato, as Partes incluirão no Anexo II ou no Anexo III a estimativa de

valoração,  a qual  deverá corresponder a 12 meses de prestação dos Serviços,

sendo certo que o valor real decorrerá do volume de água efetivamente faturado

pela  CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços de abastecimento de água

e/ou esgotamento sanitário.

 CLÁUSULA 11 – ANEXOS 

11.1. Os documentos a seguir relacionados, rubricados pelos representantes das Partes,

integram o presente como anexo: 

Anexo I. Relação das Unidades Usuárias - Água e/ou Esgoto

Anexo II. Condições Específicas de Atendimento 

Anexo III. Dotação  Orçamentária  (aplicável  para  Integrantes  da  Administração

Pública de qualquer esfera de governo)

CLÁUSULA 12 - FORO 

12.1. Fica eleito o Foro de Maceió/AL, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor

e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Maceió, – de – de –. 
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CLIENTE  CONCESSIONÁRIA 

 

 

   

  

 

   

  

 

TESTEMUNHA 
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

VERDE AMBIENTAL ALAGOAS SA

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

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

Emitida às 10:58:30 do dia 14/10/2022

Código de controle da certidão: 2C33-AB04-4FFF-4F6B

Certidão fornecida para o CNPJ: 44.992.350/0001-57

Válida até 13/12/2022

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

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

Nome/Contribuinte:

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

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

 
Nome: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
CNPJ: 44.992.350/0001-57 

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 08:38:53 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.
Código de controle da certidão: B1A1.38BD.DF65.3BE6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 44.992.350/0001-57
Razão Social:VERDE AMBIENTAL ALAGOAS SA
Endereço: RUA DR ANTONIO ARECIPO 622 SALA A PARTE / CENTRO / UNIAO DOS

PALMARES / AL / 57800-000

 
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:09/11/2022 a 08/12/2022 
 
Certificação Número: 2022110902281268808910

Informação obtida em 10/11/2022 16:55:35

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: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.992.350/0001-57
Certidão nº: 39526450/2022
Expedição: 10/11/2022, às 16:33:35
Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 44.992.350/0001-57, 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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Tabela 1
Tipo de Consumidor TRA R$/m³ % ESGOTO

De 00 a 10 m³ 5,95 80
De 11 a 15 m³ 11,36 80
De 16 a 20 m³ 13,13 80
De 21 a 30 m³ 14,03 80
De 31 a 40 m³ 14,48 80
De 41 a 50 m³ 14,67 80
De 51 a 90 m³ 14,77
De 91 a 150 m³ 14,85 80
Acima de 150 m³ 14,87
Residencial Social 80
De 00 a 10 m³ 2,97 80
De 11 a 15 m³ 5,68 80
De 16 a 20 m³ 6,57 80
Acima de 20 m³ 80

80
De 00 a 10 m³ 13,75
Acima de 10 m³ 21,86 80

De 00 a 10 m³ 11,53 80
Acima de 10 m³ 29,85 80

80
De 00 a 10 m³ 15,44 80
Acima de 10 m³ 28,22 80

 Residencial 

 Comercial 

 Pública 

 Industrial 
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PLANO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 

 

Estabelece o Plano de Atendimento ao Usuário do Contrato de Concessão da Prestação 

Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

prestados nos Municípios da Zona da Mata e Litoral Norte do Estado de Alagoas. 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO 

 

Este documento tem por objetivo apresentar o Plano de Atendimento ao Usuário aos clientes 

da Verde Alagoas, para que tenham conhecimento do serviço prestado, demonstrando através 

desse documento nosso compromisso com os cidadãos alagoanos. 

 

CAPÍTULO II 

CANAIS DE ATENDIMENTO 

 

A Verde Alagoas, disponibilizará os seguintes canais de atendimentos: telefônico, presencial e 

digital. Os canais serão divulgados em todos os municípios atendidos pela empresa. 

 

Em todos os canais os clientes poderão realizar a solicitação de informações e serviços, registrar 

reclamações e sugestões. Todos os atendimentos realizados serão registrados em nosso sistema 

de atendimento e o cliente receberá um número de protocolo, que identificará a data, local e 

colaborador que o atendeu. 

 

Para fins de fiscalização e auditoria, este procedimento cumpre com o disposto no anexo IV e V, 

do caderno de Encargos e Indicadores de Metas e Serviços, respectivamente. 

 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

 

A Verde Alagoas disponibilizará lojas de atendimento presencial em todos os 27 municípios 

atuantes. As lojas terão acessibilidade e estrutura adequada para atender as necessidades dos 

clientes. 

 

O horário de funcionamento atenderá ao disposto na Resolução nº 137 da ARSAL:  
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O horário de atendimento nas lojas, será de 40 horas por semana, considerando-se, 8 horas por 

dia, em horário comercial, exceto nos municípios com até 5.000 ligações, que trabalharão em 

atendimento a tabela acima. 

 

Os horários de atendimento serão divulgados em nossas plataformas de comunicação e estarão 

afixados na entrada das nossas unidades de atendimento. 

 

Os colaboradores destinados ao atendimento ao público serão capacitados e treinados 

tecnicamente para atender as demandas dos clientes que procurarem as lojas, garantindo um 

atendimento com assertividade e qualidade. 

 

As lojas de atendimento disponibilizarão também:  

 

I) Exemplar de código de defesa do consumidor; 

II) Cópia de portaria do Ministério da Saúde que disponha sobre os padrões de 

potabilidade de água; 

III) Cópia do regulamento e do Manual de prestação de Serviços e de atendimento ao 

cliente; 

IV) Formulário ou sistema eletrônico com livre acesso que possibilite a manifestação 

por escrito dos clientes e não clientes, devendo, para o caso de solicitações ou 

reclamações, oferecer o número de protocolo para acompanhamento pelo cliente 

e/ou solicitante e observar o prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis mediante 

justificativa por igual período para resposta. 

 

Conforme disposto no parágrafo único do artigo 111, do regulamento da ARSAL. 

 

Os principais serviços que serão oferecidos nas lojas de atendimento são: 

 

• Alteração e atualização cadastral; 

• Serviços relacionados a análises e revisões de faturas; 

• Emissão de 2ª via de faturas; 

• Parcelamento de débitos; 
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• Solicitação de Ligação Nova de Água e Esgoto; 

• Religação de ligação cortada; 

• Serviços de manutenção e conserto de cavalete; 

• Serviços de manutenção e conserto de ramal; 

• Verificação de falta de água e baixa pressão; 

• Conserto de vazamentos em cavalete, ramal e rede; 

• Verificação de qualidade da água; 

• Reclamações em geral; 

• Registro de reclamação de pavimentos e outros serviços; 

• Desobstrução de ramal e rede de esgoto; 

• Informações de faturas e esclarecimento de valores cobrados; 

• Informações gerais sobre os serviços de água, esgoto e demais serviços; 

• Emissão do Contrato de Prestação de Serviços; 

• Informações sobre LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); 

• Sugestões e Elogios; 

 

ATENDIMENTO TELEFÔNICO 

 

Em cumprimento ao artigo 112 da Resolução nº 137 da ARSAL, disponibilizaremos atendimento 

telefônico através do número 0800 94 10195 e URA – Unidade de Resposta Audível, em toda 

área de atuação, para registro de solicitações operacionais, comerciais e emergenciais, durante 

14 horas por dia, 7 dias por semana, de segunda a domingo, das 06h às 22h. 

 

As ligações serão gratuitas e o tempo para atendimento inicial da ligação ou espera, obedecerão 

ao Decreto 6.523 de 31 de julho de 2008, do Ministério da Justiça. 

 

Serviços oferecidos no atendimento via URA:  

 

a) Informações emergenciais sobre eventos que afetem diretamente o abastecimento e a 

prestação de serviços na região;  

b) Campanhas personalizadas proativas a partir da identificação do cliente;  

c) Consulta de débitos; 

 

Todos os atendimentos desse canal serão registrados e um número único de protocolo de 

atendimento será informado aos clientes no ato de seu contato com o atendente. Através desse 

número será possível identificar a data, local e o colaborador que o atendeu. 
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Os colaboradores destinados ao atendimento por telefone serão capacitados e treinados 

tecnicamente para atender as demandas dos clientes, garantindo um atendimento com 

assertividade e qualidade. 

 

Os principais serviços que serão oferecidos pelo telefone são: 

 

• Atualização cadastral; 

• Serviços relacionados a análises e revisões de faturas; 

• Emissão de 2ª via de faturas; 

• Parcelamento de débitos; 

• Informações de solicitação de Ligação Nova de Água e Esgoto; 

• Informações de religação de ligação cortada; 

• Serviços de manutenção e conserto de cavalete; 

• Serviços de manutenção e conserto de ramal; 

• Verificação de falta de água e baixa pressão; 

• Conserto de vazamentos em cavalete, ramal e rede; 

• Verificação de qualidade da água; 

• Reclamações em geral; 

• Registro de reclamação de pavimentos e outros serviços; 

• Desobstrução de ramal e rede de esgoto; 

• Informações de faturas e esclarecimento de valores cobrados; 

• Informações gerais sobre os serviços de água, esgoto e demais serviços; 

• Informações de emissão do Contrato de Prestação de Serviços; 

• Informações sobre LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); 

• Sugestões e Elogios; 

 

ATENDIMENTO DIGITAL 

 

A Verde Alagoas, visa a maior satisfação e segurança de seus clientes, por isso disponibiliza 

também atendimento digital, através do site www.verdealagoas.com.br com as solicitações 

registradas no sistema comercial através de número de protocolo para acompanhamento e 

registro de todos os atendimentos. 

 

Nossos canais digitais serão através de chat do site oficial, comunicação por e-mail (através do 

canal FALE CONOSCO disponível no site), chat das redes sociais e aplicativo WhatsApp com 

atendimento humano e mesmo número do atendimento telefônico 0800 941 0195. 
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Os principais serviços oferecidos em todos esses canais são: 

 

• Alteração e atualização cadastral; 

• Serviços relacionados a análises e revisões de faturas; 

• Emissão de 2ª via de faturas; 

• Parcelamento de débitos; 

• Informação de solicitação de Ligação Nova de Água e Esgoto; 

• Religação de ligação cortada; 

• Serviços de manutenção e conserto de cavalete; 

• Serviços de manutenção e conserto de ramal; 

• Verificação de falta de água e baixa pressão; 

• Conserto de vazamentos em cavalete, ramal e rede; 

• Verificação de qualidade da água; 

• Reclamações em geral; 

• Registro de reclamação de pavimentos e outros serviços; 

• Desobstrução de ramal e rede de esgoto; 

• Informações de faturas e esclarecimento de valores cobrados; 

• Informações gerais sobre os serviços de água, esgoto e demais serviços; 

• Emissão do Contrato de Prestação de Serviços; 

• Informações sobre LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); 

• Sugestões e Elogios; 

 

Além desses serviços o site www.verdealagoas.com.br contará com endereço das lojas de 

atendimento, tabelas tarifárias vigentes, tabelas de serviços prazos e preços praticados pela 

concessionária, além do modelo de contrato de adesão e plano de atendimento ao usuário. 

 

OUVIDORIA 

 

As demandas de ouvidoria devem ser registradas após o vencimento do prazo de atendimento 

de uma solicitação, manifestação, reclamação, ou se houver a discordância em relação as 

providências adotadas pela concessionária, o usuário poderá registrar sua solicitação através do 

0800 941 0195 (opção de ouvidoria) e também através do canal online de Ouvidoria, disponível 

em nosso site www.verdealagoas.com.br, sendo que para este atendimento deverá apenas ser 

informado o número de protocolo do serviço ou solicitação a ser questionado. 

 

O horário de atendimento deste canal será de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00h. 
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AGÊNCIA REGULADORA – ARSAL 

 

Todos os clientes serão informados, através da fatura, da disponibilidade de atendimento da 

agência reguladora, além dos canais convencionais da concessionária. 

 

É competência da ARSAL a regulação, controle e fiscalização da concessão, cabendo a este órgão 

receber, apurar e solucionar as queixas e reclamações apresentadas em detrimento da Verde 

Alagoas. 

 

As demandas relacionadas a ARSAL, deverão ocorrer em caráter recursal, e preferencialmente 

devem ser registradas mediante informação do protocolo de atendimento fornecido pela Verde 

Alagoas, e sempre que houver discordância em relação às providencias tomadas pela Verde 

Alagoas, ou descumprimento do prazo de atendimento do serviço reclamado ou insatisfação 

com a qualidade, o cliente poderá direcionar-se aos canais da ARSAL – AGENCIA REGULADORA 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ALAGOAS, através dos endereços: 

 

R. Eng. Roberto Gonçalves Menezes, 149 - Centro, Maceió - AL, 57020-650 

Ouvidoria: 0800 284-0429 

http://www.arsal.al.gov.br/ 

 

FATURA 

 

Em cumprimento ao artigo 80 da Resolução 137 da ARSAL, a fatura apresentará informações 

objetivas, essenciais e de fácil entendimento. 

 

A fatura poderá conter informações adicionais que a Verde Alagoas, considere relevante e 

pertinente comunicar aos clientes. 

 

QUALIDADE 

 

A prestação de um serviço de qualidade e com foco na satisfação dos clientes é um compromisso 

da Verde Alagoas com toda população atendida. 

 

A busca por melhoria contínua e comprometimento com o serviço prestado é motivação para 

aplicação da pesquisa de satisfação: 
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• Pesquisa de Satisfação pós atendimento – após o encerramento do atendimento em 

todos os canais, é ofertado ao cliente a pesquisa de satisfação para avaliação do 

atendimento recebido. 

 

Os resultados da pesquisa são avaliados pelo time de BackOffice para as devidas tratativas e 

ajuste de processos e feedbacks, que se façam necessários. 

 

PRAZO DE SERVIÇOS 

 

Define-se como prazo de atendimento o tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo 

cliente e a data de início de sua execução em campo, conforme tabela abaixo: 

 

 
 

COMUNICAÇÃO 

 

A atuação da Comunicação da Verde Alagoas dará ênfase à prestação dos serviços de água e 

esgoto, com foco nas necessidades dos clientes, bem como salientar os benefícios do 

saneamento para a população atendida. Além dessas interações, os clientes também serão 

informados sobre o andamento das obras, operações de manutenção e relatórios da qualidade 

de água e avanços no tratamento de esgoto. 

 

Para além destas ações, serão realizados trabalhos de comunicação para reforçar a importância 

dos serviços oferecidos através de programas socioambientais. 

 

Todas estas atividades, que ocorrerão no decorrer do período de concessão, comunicaremos 

através dos nossos canais: site institucional e blog que estão locados em 

www.verdealagoas.com.br; perfis em redes sociais (Facebook e Instagram) e grupos de 
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WhatsApp com a comunidade local. Além do canal de comunicação aberto e transparente com 

os veículos de imprensa local. 

 

Obras e manutenções – Salienta-se que as intervenções de grande impacto, realizadas pelas 

equipes de campo (operacional e comercial) serão comunicadas à população impactada. Esta 

interface poderá ser realizada através de notas e releases aos veículos de comunicação locais, 

comunicados no site e redes sociais da empresa, spot de rádio ou carro de som, nota informativa 

na fatura do cliente. 

 

Investimentos como a instalação de redes de água e esgoto, contarão com campanhas 

específicas, além dos canais acima mencionados, placas sinalizando os locais de obra e apoio de 

comunicados através dos grupos com lideranças locais e reuniões comunitárias. 

 

Intervenções emergenciais, serão transmitidas em nossos canais de atendimento (site, 0800 941 

0195, WhatsApp e veículos de comunicação locais) ao público-alvo. 

 

Relatório da Qualidade da Água – Este relatório será enviado aos clientes anualmente e 

disponibilizado no site da www.verdealagoas.com.br, para livre acesso das informações. 

 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PERMANENTE 

 

Nossa atuação será transparente e de total interação com nosso cliente final. Trabalhamos de 

forma construtiva através de relacionamento comunitário e imprensa local, através de pautas 

proativas e reuniões com grupos focais. 

 

A empresa sempre estará aberta a prestar esclarecimentos para seus clientes, seja através dos 

seus canais de atendimento ou solicitações da população. 

 

DIREITOS DOS USUÁRIOS 

 

Sem prejuízo das demais disposições do Contrato de Concessão e da legislação aplicável, são 

direitos dos Usuários, além de outros contidos no Regulamento dos Serviços de Saneamento do 

Estado de Alagoas, disponíveis no site www.arsal.al.gov.br: 

 

• Ter disponibilizadas as redes de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

para que possa realizar sua conexão ao sistema; 

• Receber os serviços em condições adequadas; 

Anexo Plano de Atendimento ao Usuário (1203946)         SEI 0011767-62.2022.6.02.8000 / pg. 113



 

 

• Receber da Verde Alagoas, do Estado e da ARSAL as informações necessárias para a 

defesa dos interesses individuais ou coletivos; 

• Levar ao conhecimento da Verde Alagoas, da ARSAL ou do Estado as irregularidades de 

que venham a ter conhecimento, referentes à concessão; 

• Comunicar a Verde Alagoas, Estado ou ARSAL acerca da ocorrência de atos ilícitos ou 

irregularidades porventura praticadas pela empresa ou seus prepostos na execução 

deste contrato; 

• Receber da Verde Alagoas as informações necessárias à utilização dos serviços; 

• Receber resposta da ARSAL, do Estado ou da Verde Alagoas sobre requerimentos 

formulados perante estes últimos; 

• Receber informação com antecedência de no mínimo 48 (quarenta e oito) horas a 

respeito de interrupções programadas dos serviços; 

• Tomar conhecimento com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, acerca de 

alterações no valor das tarifas; 

• Receber carta de serviços aos Usuários, nos termos do art. 7º, da Lei Federal nº 

3.460/2017; 

• Implantação e funcionamento de ouvidoria, nos termos dos artigos 13 a 16 da Lei 

Federal nº 13.460/2017; 

• Criação de procedimentos para avaliação continuada dos serviços, nos termos do artigo 

23 da Lei Federal nº 13.460/2017; 

• A observância pela Verde Alagoas, pela ARSAL e pelo Estado, das normas relativas ao 

tratamento de dados pessoais, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018; 

• Receber as faturas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação ao 

respectivo vencimento; e 

• Escolher uma entre pelo menos 6 (seis) datas disponibilizadas pela Verde Alagoas para 

o vencimento da fatura. 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 23/11/2022 18:05:14 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 
CNPJ: 44.992.350/0001-57 
 
 
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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Certidão

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. 

CPF/CNPJ: 44.992.350/0001-57 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima
identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação
na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados
do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência
expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso
com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

  

Certidão emitida às 17:44:00 do dia 23/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

Código de controle da certidão: KB7U231122174400 

Voltar

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos 


Certidão negativa de inidôneo
processada!
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Versão 2.4   Criado com  usando Oracle APEX

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Fazer download





Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos 


Certidão negativa de inidôneo
processada!
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

*CPF ou CNPJ(Radical):
44992350000

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Erro
(ER0796) Não foi possível estabelecer comunicação com o Sistema CADIN - Banco Central. Caso o problema persista, favor contactar o
Administrador do Sistema.

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo ... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2022/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usua...

1 of 1 23/11/2022 18:08
Anexo CADIN (1204057)         SEI 0011767-62.2022.6.02.8000 / pg. 119



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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Memorando nº 1331 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 23 de novembro de 2022.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de água e
tratamento de esgoto. Exercício 2022.

 

Senhor Secretário,

 

Visando à continuidade na prestação dos serviços essenciais de
fornecimento de água e esgoto e, considerando que a empresa Verde
Ambiental Alagoas SA assumiu a responsabilidade pela distribuição e
cobrança do consumo de água em alguns municípios do Estado de Alagoas,
substituindo a empresa CASAL em Joaquim Gomes e Passo de Camaragibe e o
SAAE do município União dos Palmares, a partir de 01 de outubro de
2022, solicitamos a Vossa Senhoria a adoção das devidas providências para
que este procedimento evolua ao Excelentíssimo Senhor Desembargador
Presidente, com a finalidade de reconhecer a  inexigibilidade de licitação
(conforme art. 26 da Lei 8.666/93), e autrizar a expedição da competente Nota
de Empenho, tendo em vista que na localidade o supramencionado serviço é
prestado agora nos municípios relacionados na tabela abaixo (só é prestado
por Verde Ambiental Alagoas SA - CNPJ 44.992.350/0001-57).

 
Frisamos que a média dos últimos 06(seis) meses que foi cobrado

pela Empresa CASAL + SAAE foi de aproximadamente R$ R$ 336,60 (trezentos
e trinta e seis reais e sesenta centavos);  conforme planilha abaixo. 

 
A empresa goza de regularidade junto à Justiça Trabalhista

(1203940), Receita Federal Brasileira (1203934), FGTS (1203936); Tributos
Estadual (1203933); ainda promovemos a juntada da certidão do cadastro
nacional de empresas inidôneas e suspensas (1204050); não consta registro no
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de
Justiça (1204055); como também, não consta no Cadastro Informativo de
Créditos Não-Quitados - CADIN (1204057)

Informo ainda, que anexamos também a estes autos e-mail da
Verde Alagoas (1201668), a Minuta de Contrato Específico (1203929), Contrato
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de Concessão (1203932), Tabela tarifária (1203943), e Plano de Atendimento ao
Usuário (1203946).

 

MUNICÍPIOS
ATENDIDOS

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 06 (SEIS)
MESES

Joaquim Gomes R$ 104,70
Passo de Camaragibe R$ 104,70
União dos Palmares R$ 127,20
TOTAL R$ 336,60

 

Respeitosamente,
 
 
José Joel Ferreira de Oliveira
Gestor Contratual da CASAL
 
Nadja Cristina de Oliveira Ribeiro
Gestora Contratual dos SAAE de União dos Palmares
 
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Gestor Contratual, em 24/11/2022, às 08:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Gestor Contratual, em 24/11/2022, às 08:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 24/11/2022, às 09:04, 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
1204059 e o código CRC 9E338049.

0011767-62.2022.6.02.8000 1204059v18
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2022.
Á SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em paralelo a contratação direta pretendida nos

presentes autos, colho o ensejo para solicitar que a futura
gestão alusiva à pretendida contratão não seja acometida ao
presente subscritor, vez que que já tenho gestão sobre os
contratos do fornecimento de água, junto à BRK e CASAL,
dentre outra, sendo prejudicial ao esperado e bom
desempenho funcional eventual acréscimo de mais essa
gestão.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Gestor Contratual, em 24/11/2022, às 11:11, 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
1204629 e o código CRC 4ABBCBF7.

0011767-62.2022.6.02.8000 1204629v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2022.
Em atenção ao Memorando 1331 (doc. 1204059),

remeto os presentes autos à SEIC, para complemento da
instrução.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2022, às 23:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1205693 e o código CRC 3342D7CA.

0011767-62.2022.6.02.8000 1205693v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2022.
À COMAP,
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação de empresa especializada em

fornecimento de água e esgoto, 
inscrita sob o nº de CNPJ nº 44.992.350/0001-57, pelo período de um
ano, visando a atender os municípios de Joaquim Gomes, Passo de
Camaragibe e  União dos Palmares.

 
A unidade demandante informou que a média do valor

mensal cobrado nos últimos seis meses foi de R$ 336,60
(trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos),
conforme 1204059. Bem como juntou:

 
a) Contrato de concessão (1203932);
b) Certidão Negativa Estadual (1203933);
c) Certidão Negativa Federal (1203934); 
d) Certidão Negativa Trabalhista (1203940),
e) Certidão Negativa do FGTS (1203936),
f) Consulta TCU (1204050) e
 
Os autos vieram para complemento da instrução,

Despacho GSAD 1205693.
 
Tendo em vista que se trata de serviço público essencial

executado de forma exclusiva
desnecessária a realização de pesquisa para verificação da
vantajosidade dos preços a serem contratados, nos termos
Parecer PGFN/CJU/CLC nº 829/2008 e Parecer Referencial
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CCA/PGFN nº 03/2020.
 
Com essas considerações,  com base no valor mensal

médio apresentado pela unidade demandante, estimamos o valor
anual da contratação em R$ 4.039,20 (quatro mil trinta e
nove reais e vinte centavos)  e sugerimos, s.m.j., a
contratação direta da empresa 
S.A., inscrita sob o nº de CNPJ nº 44.992.350/0001-57, com
fulcro no art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

 
Esta unidade diligenciou à empresa pela certidão

negativa municipal, uma vez que não está disponível no site do fisco
municipal, tão logo seja fornecida, será colacionada aos autos e
juntou consulta CADIN válida (1206497).

 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 29/11/2022, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/11/2022, às 14:44, 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
1206374 e o código CRC A59523C4.

0011767-62.2022.6.02.8000 1206374v1
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04866986450Usuário:

28/11/2022 11:18:04Data e hora da consulta:

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

VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A. Adimplente44992350
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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E-mail - 1206922

Data de Envio: 
  29/11/2022 12:34:35

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

Para:
    silvaf@verdealagoas.com.br

Assunto: 
  Certidão Municipal

Mensagem: 
  Senhores,

Considerando que a Verde Alagoas assumiu a responsabilidade pela distribuição e cobrança do consumo
de água em alguns municípios do estado de Alagoas.

Solicitamos desta empresa abaixo, a CERTIDÃO MUNICIPAL NEGATIVA para formalização da contratação
direta entre esta empresa e o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL, no prazo de 48 horas.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD
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DESPACHO

Maceió, 30 de novembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1206374, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 30/11/2022, às 16:52, 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
1208597 e o código CRC 65563C95.

0011767-62.2022.6.02.8000 1208597v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2022.
À COFIN para, ciente da informação prestada no

memorando nº 1331 (doc. 1204059), promover o
remanejamento dos créditos, mediante anulação parcial das
respectivas notas de empenho, no sentido de redirecioná-los à
contratação da nova prestadora dos serviços de
fornecimentod e água e esgoto, assumidos, conforme indicado
pela SAPEV, em outubro do corrente ano.

Em paralelo, submeto o feito à Assessoria Jurídica,
para análise de conformidade da proposição, que importa no
reconhecimento da sucessão de parte contratual antes
ocupada pela CASAL, passando a figurar como prestador a
empresa Verde Ambiental Alagoas SA - CNPJ 44.992.350/0001-
57, no âmbito dos Municípios de Joaquim Gomes e Passo de
Camaragibe; e pelo SAAE, no município União dos Palmares,
a partir de 1º de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2022, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1209871 e o código CRC C209C4E9.

0011767-62.2022.6.02.8000 1209871v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1209871).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/12/2022, às 07:25, 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
1209995 e o código CRC B80D95F4.

0011767-62.2022.6.02.8000 1209995v1

Despacho COFIN 1209995         SEI 0011767-62.2022.6.02.8000 / pg. 130



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 : 0011767-62.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1825 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de pretensão de contratação de serviço

público essencial relacionado ao fornecimento de água e
esgoto pelo período de um ano a partir de outubro de 2022
(1209871) junto à empresa
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A., inscrita sob o nº de CNPJ nº
44.992.350/0001-5, com o objetivo de atender aos Cartórios
Eleitorais dos municípios de Joaquim Gomes, Passo de
Camaragibe e União dos Palmares.

 
 O valor total cobrado mensalmente será de

R$ 336,60 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos),
perfazendo um gasto anual da ordem de R$ 4.039,20 (quatro
mil trinta e nove reais e vinte centavos).

 
 A justificativa para a pretendida contratação, tal

como consta no Memorando 1331 (1204059) é a continuidade
da prestação dos serviços essenciais de fornecimento de água
e saneamento.

 
2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Comentando sobre as hipóteses de inexigibilidade

de licitação, ensina o
administrativista MARÇAL JUSTEN FILHO:

 
"No caso do representante exclusivo, a
Administração se depara, com estrutura
organizacional privada, em que certo
fornecedor atribui a um certo agente
econômico o direito privativo de
intermediar  negócios em certa região.
No Brasil, existem diversos diplomas que
regulam cláusulas de exclusividade.
Podem lembrar-se os casos da Lei nº 4.886/65
(representação comercial), 8.955/94 (franquia
empresarial). Isso significa admitir desde
logo  que a questão não envolve apenas
representanteexclusivo, mas qualquer espécie
de agente econômico titular de
qualquer  cláusula de exclusividade.
"...Outra hipótese, consiste no monopólio,
natural ou não. O monopó1io caracteriza-se
quando existe um único fornecedor um
produto ou serviço no mercado. Isso envolve,
inclusive, serviços públicos.Assim, imagine-se
a necessidade de transportes de produtos
através da via férrea. A hipótese no Brasil (e
enquanto não for adotado o modelo de
compartilhamento de infra-estruturas
essenciais), conduz à ausência de pluralidade
de altemativas, na medida em que somente um
serviços públicos se encontra em condições
jurídicas de prestar serviço.
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Até há pouco tempo, isso se passava com os
serviços telecomunicação, que estão sendo
objeto de um sistema competição. A
pluralidade de operadores de serviços de
telefonia afastou a idéia de inviabilidade de
competição e produziu, aliás,  problemas
práticos de grande dimensão. "
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos, 10a
ed., São Paulo: Dialética, 2004, p. 273.) 

 
  O ajuste pretendido encontra, pois, fundamento

legal no caput do artigo 25 da Lei nº  8.666/93:
 

"Art. 25. É inexigível a licitação quando houver
inviabilidade de competição, em especial:"

                 Sendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Viçosa o único a fornecer os serviços água na
região, certamente não há possibilidade de competição,
justificando, portanto a inexigibilidade do processo licitatório.

 
A questão encontra-se pacificada no âmbito do

Tribunal de Contas da União, conforme se verifica abaixo: 
 

ACÓRDÃO nº 1.776/2004 – TCU –
Plenário

“9.1.1 – nas contratações de abastecimento
de água, de correios e telégrafos e de
publicação na Imprensa Nacional, o
fundamento para a inexigibilidade de licitação
deve ser o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93;”.
 
ACÓRDÃO Nº 5.249/2008 – TCU –
Primeira Câmara
 
“9.5.15. enquadre corretamente, como de
inexigibilidade, nos respectivos processos as
hipóteses de contratação direta de serviços de
Correios, Água e Imprensa Nacional, com
fundamento no art. 25, da Lei nº 8.666/93, e
não de dispensa de licitação;”. 
 

Ademais, a Lei nº 8.666/93 deu contornos distintos
aos contratos em que a Administração Pública contratante é
mera usuária de serviço público. Nessa hipótese, as regras
pertinentes são ditadas pelo concessionário, permissionário,
sem sujeição a algumas regras da Lei de Licitações. Nesse
sentido o comando do art. 62, § 3º, da Lei nº 8.666/93,  verbis:
 

"Art. 62. ( ... )
§ 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61
desta Lei e demais normas gerais, no que
couber:
 (...)
II- aos contratos em que a Administração for
parte como usuária de serviço público.".

                  Em suma, nos casos de contratação como o ora
entelado, a Administração figura como contratante, usuária
do serviço público prestado, sujeitando-se, portanto, às
condições impostas pelo concessionário  ou permissionário.
Não podendo  utilizar-se de seu poder de
império, ficando sujeita às mesmas condições contratuais
previstas para o usuário comum.
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No que diz respeito especificadamente
à contratação por inexigibilidade, preceitua o artigo 26 e o
seu parágrafo único da Lei 8666/93 que:

 
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º
do art. 17, no inciso III e seguintes do art. 24,
as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final parágrafo único
do art. 8º desta Lei deverão ser comunicados,
dentro de 3 (três) dias, à autoridades superior,
para ratificação e publicação na
imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias,
como condição para  eficácia dos atos.
Parágrafo único. O processo de dispensa,
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo será instruído, no que couber,
com os seguintes  elementos:
(...)
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III- justificativa do preço;"
 

Por sua vez, sendo o caso de fornecedor único do
serviço, como atestado nos autos, não há outra escolha
possível, satisfazendo, portanto, a  regra do art. 26, caput, da
Lei nº 8.666/93.

 
Quanto à compatibilidade do preço, em regra

recomenda-se avaliar a possibilidade de realizar pesquisas de
mercado através de contratos com o mesmo objeto ou com
objetos semelhantes com outros órgãos públicos, na forma da
Orientação Normativa nº 17, de 12 de abril de 2009 da
Advocacia Geral da União e na linha de entendimento firmado
pelo Tribunal de Contas da União (TCU - Acórdão
nº 1.945/2006 e 705/2003 - Plenário). Essa aferição, com as
devidas explicações e justificativas constam do Despacho
SEIC 1206374.  

 
Prosseguindo, verifica-se que foram juntadas as

certidões de regularidade junto à Justiça Trabalhista
(1203940); ao FGTS (1203936); ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e ao registro no
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado
pelo Conselho Nacional de Justiça  (1204050) e ao CADIN
(1206497).

 
3. LISTA DE VERIFICAÇÃO 
 
Em face do que determina a 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
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo
IX: Contratação direta por inexigibilidade de licitação deverá
ser verificada pela Assessoria Jurídica da Direção-Geral ou
pela Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, de acordo com o
regulamento.

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente
justificado?

X  1204059
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2

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

X   

3

A
inexigibilidade
de licitação teve
sua origem na
inviabilidade de
competição (art.
25, caput, da Lei
nº 8.666/93)?

X   

4

4.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
aquisição de
materiais,
equipamentos,
ou gêneros que
só possam ser
fornecidos por
produtor,
empresa ou
representante
comercial
exclusivo,
vedada a
preferência de
marca? (art. 25,
I da Lei nº
8.666/93)

 X  

4.2
Nesse caso,
consta a
comprovação de
exclusividade
mediante
atestado
fornecido pelo
órgão de
registro do
comércio do
local em que se
realizaria a
licitação, a obra
ou o serviço,
pelo Sindicato,
Federação ou
Confederação
Patronal, ou
entidades
equivalentes?

 X  

4.3 O
referido
documento foi
apresentado em
original ou por
cópia
autenticada?

 N/A  
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4.4 A
administração
averiguou a
veracidade do
atestado de
exclusividade
apresentado nos
termos do art.
25, I, da Lei nº
8.666/93, a
exemplo de
consulta ao
fabricante?

Ref.
Orientação
Normativa AGU
n° 16, de 1° de
abril de 2009

 N/A  

5

5.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
contratação de
algum dos
serviços
técnicos
enumerados a
seguir (art. 25, II
da Lei nº
8.666/93):

 X  

5.1.1
estudos
técnicos,
planejamentos e
projetos básicos
ou executivos;

   

5.1.2
pareceres,
perícias e
avaliações em
geral;

   

5.1.3
assessorias ou
consultorias
técnicas e
auditorias
financeiras ou
tributárias;

   

5.1.4
fiscalização,
supervisão ou
gerenciamento
de obras ou
serviços;

   

5.1.5
patrocínio ou
defesa de causas
judiciais ou
administrativas;

   

5.1.6
treinamento e
aperfeiçoamento
de pessoal.

   

A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
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6

contratação de
profissional de
qualquer setor
artistico,
diretamente ou
através de
empresário
exclusivo, desde
que consagrado
pela crítica
especializada ou
pela opinião
pública? (art. 25,
III da Lei nº
8.666/93)

 X  

7

Foram
indicadas as
razões de
escolha do
adquirente do
bem, do
executante da
obra, do
prestador do
serviço ou do
fornecedor do
bem?

Ref.
parágrafo único,
II, art. 26, Lei
8.666/93

 N/A  

8

Houve a
devida reserva de crédito
orçamentário ou a
confirmação de que há
recurso disponível pela
unidade competente?

 X FALTA

9

A proposta de
preços demonstra-se
compativel com os
preços praticados no
mercado, considerando,
sobretudo, os subsídios
de fornecimentos ou
prestação de serviços
para outros órgãos
(notas fiscais, faturas,
notas de empenho)
constantes do respectivo
processo administrativo?

X  1206374

10
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

 N/A  

11

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

 N/A  

Consta nos
autos declaração
necessária à
comprovação da
observância ao que
prescreve o inciso V, do
Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação
dada pela Res. CNJ nº
229/2016?
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12

“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)”.

 N/A  

13
O valor da

contratação exige a
publicação na imprensa
oficial?

 X  

14 Regularidade
fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

A empresa
apresentou prova de
cadastro no SICAF com
os seus dados relativos à
regularidade fiscal
válidos?

 X  

 1 FGTS X  1203936

 2. INSS X  1203934

 3. Receita
Federal X  1203934

 
4. Tributos

Estaduais e Municipais
(quando exigido)

  1203933

16
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

X  1203940

17 Consta
consulta ao CADIN? X  1206497

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?

 N/A  

19

Consta nos
autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da
contratação no Cadastro
Nacional de Empresas X  

 
1204050
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Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral
da União, disponível no
Portal da Transparência?

1204050

 
4. CONCLUSÃO
 
Destaca-se a necessidade de cumprimento

da formalidade indicada no parágrafo anterior (vide itens 8 da
tabela de verificação), ao que nos parece já em andamento
conforme Despacho COFIN 1209995.

 
Assim sendo, seguem os autos à SAD, para

continuidade da instrução.
 
Cumprida a diligência, está AJ/DG aprova a

contratação direta da
empresa VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A., inscrita sob o nº de CNPJ nº
44.992.350/0001-57, com fulcro no art. 25, caput, da Lei
8.666/93, pelo valor total anual da ordem de R$ 4.039,20
(quatro mil trinta e nove reais e vinte centavos), para a
prestação dos serviços de água e esgoto junto aos Cartórios
Eleitorais dos municípios de Joaquim Gomes, Passo de
Camaragibe e União dos Palmares, pelo período de um ano a
partir de outubro de 2022, conforme Despacho GSAD
1209871.

 
Assim, alfim, vão-se os autos à Diretoria-Geral, para

superior consideração.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 05/12/2022, às 12:55, 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
1210538 e o código CRC 8D66C8A5.

0011767-62.2022.6.02.8000 1210538v15
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DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
Em atenção ao Parecer 1825, da AJ-DG

(doc. 1210538), devolvo os autos à COFIN, para juntada da
reserva de crédito e posterior remessa do feito à Diretoria-
Geral, para autorizar a contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/12/2022, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210845 e o código CRC 547776CB.

0011767-62.2022.6.02.8000 1210845v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

SIAFI - Pré-Empenho SGO 1211206         SEI 0011767-62.2022.6.02.8000 / pg. 140



SIAFI - Pré-Empenho SGO 1211206         SEI 0011767-62.2022.6.02.8000 / pg. 141



Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 06/12/2022, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1211206 e o código CRC EF0269BE.

0011767-62.2022.6.02.8000 1211206v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 306/2022 - RO 1737

Observação:

Valor anual: R$ 4.039,20
OUT A DEZ: R$ 1.009,80 (R$ 4.039,2/12*3).
OBS.:EMBORA RESERVADO,  SUGERIMOS QUE OS

VALORES DOS MESES ANTERIORES AO INÍCIO DA CONTRATAÇÃO
SEJAM EMPENHADOS COMO DESPESA EXTRACONTRATUAL.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 07/12/2022, às 12:03, 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
1211208 e o código CRC 2467C20A.
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
À Diretoria-Geral,
Ilustre Diretor-Geral,
Após as providências (1211206) do despacho  

GSAD (1210845), encaminho os autos para continuidade do
feito.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/12/2022, às 13:58, 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
1211322 e o código CRC A2983B79.

0011767-62.2022.6.02.8000 1211322v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
Retorno o feito à AJ-DG, para ciência da diligência

realizada pela COFIN. 
Aproveito o ensejo para solicitar expresso

pronunciamento dessa Assessoria Jurídica a respeito da
possibilidade legal de autorização retroativa de contratação
direta, como constante da conclusão do Parecer 1825
(1210538):

Cumprida a diligência, está AJ/DG
aprova a contratação direta da
empresa VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A., inscrita sob o nº de CNPJ nº
44.992.350/0001-57, com fulcro no art.
25, caput, da Lei 8.666/93, pelo valor total
anual da ordem de R$ 4.039,20 (quatro
mil trinta e nove reais e vinte centavos),
para a prestação dos serviços de água e
esgoto junto aos Cartórios Eleitorais dos
municípios de Joaquim Gomes, Passo de
Camaragibe e União dos Palmares, pelo
período de um ano a partir de
outubro de 2022, conforme Despacho
GSAD 1209871.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/12/2022, às 16:50, 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
1211395 e o código CRC 52C32C0F.

0011767-62.2022.6.02.8000 1211395v1

Despacho GDG 1211395         SEI 0011767-62.2022.6.02.8000 / pg. 145



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 : 0011767-62.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1835 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Em tempo, e em complementação ao Parecer 1825
(1210538), frente à impossibilidade de a contratação retroagir
à outubro de 2022, esta Assessoria Jurídica corrije este
aspecto da anterior peça opinativa e recomenda que a
contratação direta que se almeja, já tida por regular por esta
unidade, se dê por um ano a partir da asinatura da avença.

 
Qualquer necessidade de contraprestação referente

a dias e datas anteriores devem se dar, natural e obviamente,
senão pelo seguimento de contrato até então vigente, pela via
da indenização, posto que é esse o caminho que sói ser
seguido quando das faltas do instrumento contratual.  

 
À ciência do Senhor Diretor-Geral, para

continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 06/12/2022, às 16:16, 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
1211575 e o código CRC 254016D9.

0011767-62.2022.6.02.8000 1211575v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de pretensão de contratação de serviço

público essencial relacionado ao fornecimento de água e
esgoto pelo período de um ano a partir de outubro de 2022
(1209871), com o objetivo de atender aos Cartórios
Eleitorais dos municípios de Joaquim Gomes, Passo de
Camaragibe e União dos Palmares.

Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral manifestou-se pela regularidade da
contratação da empresa VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.,
com fulcro no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, pelo valor total
anual da ordem de R$ 4.039,20 (quatro mil trinta e nove reais
e vinte centavos), para a prestação dos serviços de água e
esgoto junto aos Cartórios Eleitorais dos municípios de
Joaquim Gomes, Passo de Camaragibe e União dos Palmares,
pelo período de um ano a partir de outubro de 2022, conforme
Despacho GSAD 1209871.

Por meio do Despacho GDG (1211395), retornei o
feito àquela Assessoria, solicitando expresso pronunciamento
a respeito da possibilidade legal de autorização retroativa de
contratação direta, como constante da conclusão do Parecer
1825 (1210538). 

Em novo pronunciamento, por meio do Parecer
1835 (1211575), a AJ-DG  corrigiu sua conclusão anterior e
recomendou  que a contratação pretendida fosse autorizada
por um ano a partir da assinatura da avença.

De fato. A presente autorização não pode retroagir
de modo a cobrir as despesas efetuadas a partir de outubro
deste ano. 

Contudo, de igual sorte não se pode deixar em
aberto tais despesas, se os serviços foram efetivamente
executados.  Cientes da irregularidade que consiste em se
efetuar pagamentos por serviços realizados sem cobertura
contratual e, diante da necessidade de se afastar
enriquecimento ilícito da Administração, ao tirar proveito de
serviço sem o respectivo pagamento, não nos parece haver
outra saída que não o pagamento via indenização. 
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 A respeito do tema relativo a despesa sem
cobertura contratual, essencial citar a Orientação Normativa
da Advocacia Geral da União nº 04/2009 (AGU):

“A despesa sem cobertura contratual deverá
ser objeto de reconhecimento da obrigação de
indenizar nos termos do art.59, parágrafo
único, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade de quem lhe
der causa.”

 
Nesse sentido é a lição Márcio Cammarosano,

ao tratar de contratos que contêm vício de ilegalidade:
 
"É cediço na doutrina que terceiros
contratados pela Administração Pública e
que tenham efetivamente prestado os
serviços, efetuado os fornecimentos ou
executado a obra a que se obrigara, tendo
agido de boa-fé fazem jus ao preço
estipulado, desde que compatível com os
de mercado. Deixar a Administração de
pagar o contratado sob alegação de vícios na
contratação, especialmente quando de
natureza meramente formal, é inadmissível,
pois caracteriza enriquecimento sem causa da
Contratante e prejuízo para o Contratado." 
(grifo nosso) 
CAMMAROSANO, Márcio. Contratação direta,
sem adequada observância de requisitos
procedimentais, e a possibilidade de
regularização. Revista Zênite de Licitações e
Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 29, p.
484, jul. 1996.
 

De igual forma caminha a jurisprudência, como
vemos nos casos de nulidade contratual citados a seguir, cujo
deslinde pode facilmente ser aplicado ao caso em tela
(inexistência de contrato formal) :

 
"Segundo jurisprudência pacífica desta Corte,
ainda que o contrato realizado com a
Administração Pública seja nulo, por ausência
de prévia licitação, o ente público não poderá
deixar de efetuar o pagamento pelos serviços
prestados ou pelos prejuízos decorrentes da
administração, desde que comprovados,
ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o
contratado concorrido para a nulidade. (...)
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(AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe
11/03/2009)
 
"O ordenamento jurídico pátrio veda o
enriquecimento sem causa em face de
contrato administrativo declarado nulo porque
inconcebível que a Administração incorpore ao
seu patrimônio prestação recebida do
particular sem observar a contrapartida, qual
seja, o pagamento correspondente ao
benefício.
(REsp 753039/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ
03/09/2007, p. 122) 
 
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE. NULIDADE DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE
LICITAÇÃO. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO DA
LEI 8.666/93.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
embora o contrato administrativo cuja
nulidade tenha sido declarada não produza
efeitos, a teor do art. 59 da Lei 8.666/93, não
está desonerada a Administração de indenizar
o contratado pelos serviços prestados ou pelos
prejuízos decorrentes da administração, desde
que comprovados, ressalvada a hipótese de
má-fé ou de ter o contratado concorrido para a
nulidade.
2. Procedência da ação de cobrança que se
mantém. 3. Recurso especial improvido” 
(STJ, 2.ª Turma, REsp n.º 928.315/MA, Rel.ª
Min.ª Eliana Calmon, j. em 12.06.2007).
 
“ADMINISTRATIVO. OBRAS EMERGENCIAIS.
CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À
INDENIZAÇÃO.
1. A eventual declaração de nulidade do
contrato administrativo não tem o condão de
exonerar a Administração Pública do dever de
indenizar as obras já realizadas, desde que
(1.º) tenha ela, Administração, auferido
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vantagens do fato e (2.º) que a irregularidade
não seja imputável ao contratado.
2. Reconhecido nos autos que as obras foram
não apenas orientadas, acompanhadas e
incentivadas pelo município, como também
resultaram no seu interesse exclusivo, não há
como negar o direito à indenização pleiteada.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido”
 (2.ª Turma, REsp. n.º 317.463/SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. em 16.03.2004).
 

Para o mesmo norte aponta o Tribunal de Contas da
União:

“Embora o Acórdão embargado tenha
determinado a anulação da licitação e
do contrato decorrente, permanece a
obrigação da  Administração em
indenizar a empresa contratada pelos
serviços executados até a sustação do
contrato, consoante o disposto no
parágrafo único do art. 59 da Lei
8.666/93.
(Acórdão n. 2.240/2006, Plenário, rel.
Min. Valmir Campelo)

" 2. Conforme já abordado nos
parágrafos 18.3 e 18.8 da presente
instrução, para honrar o pagamento
dos serviços efetivamente prestados o
INSS adotou procedimento de
reconhecimento de dívida, previsto
no parágrafo único do art. 59 da Lei
nº 8.666/93, tendo sido também
instaurado o devido processo
administrativo para apuração de
responsabilidade de quem lhe deu
causa.
(GRUPO I – CLASSE VII – PLENÁRIO
- TC 001.834/2002-3, Ministro Valmir
Campelo).

   
Pelo exposto, as despesas relativas aos meses de

outubro e novembro deverão ser pagas por indenização, não
podendo ser objeto de contratação retroativa.  

Tendo em vista a instrução produzida nos autos e
em especial o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral constante do Parecer 1825 (1210538),
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complementado pelo Parecer 1835 (1211575), no sentido da
legalidade deste procedimento, RECONHEÇO, com fulcro
no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a contratação direta,
por inexigibilidade de licitação, da
empresa VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A., inscrita sob o nº de CNPJ nº
44.992.350/0001-57, com fulcro no art. 25, caput, da Lei
8.666/93, pelo valor total anual da ordem de R$ 4.039,20
(quatro mil trinta e nove reais e vinte centavos), para a
prestação dos serviços de água e esgoto junto aos Cartórios
Eleitorais dos municípios de Joaquim Gomes, Passo de
Camaragibe e União dos Palmares, pelo período de um ano a
partir de DEZEMBRO de 2022.

Por fim, sugiro a dispensa da publicação, com base
no Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão Julgador: Pleno,
Ministro Relator: Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que
se trata de contratação cujo limite não ultrapassa o valor
fixado pelo art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, com a atualização
de valores aplicada pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de
2018.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/12/2022, às 18:41, 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
1211604 e o código CRC A70EE1B2.

0011767-62.2022.6.02.8000 1211604v1

Conclusão GDG 1211604         SEI 0011767-62.2022.6.02.8000 / pg. 151



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 GSAD.
 
Senhor Secretário,
 
Memória de cálculo:
 
Tendo em vista, que a empresa Verde Ambiental Alagoas S.A. 

asssumiu o fornecimento de água e esgoto nos imóveis de responsabilidade do
TRE/AL, nos municípios abaixo relacionados, substituindo a CASAL e o SAAE
União dos Palmares ( a partir de 01 de outubro de 2022), informo abaixo os
valores das faturas enviadas pela concessionária, relatias ao ano de 2022.

 

MUNICÍPIOS MATRÍCULA OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
Joaquim Gomes 6331220 R$ 104,73 R$ 104,73 R$ 104,73 R$ 314,19
Passo de Camaragibe 502875-2 R$ 104,73 R$ 104,73 R$ 104,73 R$ 314,19
União dos Palmares 10066 R$ 127,20 R$ 127,20 R$ 127,20 R$ 381,60
TOTAL     R$

1.009,98
Informo que  os valores apresentados poderão ser pagos a título

de indenização ou outro meio legal possível, no valor de aproximadamente de
R$ 1.009,98 (mil e nove reais e noventa e oito centavos), para
pagamento no próximo exercício, tendo em vista  que ainda não foi formalizada
a nova contratação, instruída nos presentes autos.

 
Cordialmente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Chefe de Seção Substituta, em 15/12/2022, às 17:04, 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
1217690 e o código CRC F7711A5D.
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2022.
Em face da apresentação do Despacho

SAPEV 1217690, peço vênia ao Sr. Diretor-Geral para sugerir
que seja incorporada à decisão superior da Presidência o
reconehcimento da despesa executada na fase de transição
entre as prestadoras do serviço, para pagamento à título
indenizatório, considerando os montantes indicados no citado
Despacho SAPEV 1217690.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2022, às 23:16, 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
1218077 e o código CRC 3E242E98.

0011767-62.2022.6.02.8000 1218077v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de dezembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Em complemento à Conclusão  GDG (1211604),

apresento a Vossa Excelência a proposição do Sr. Secretário
de Administração (1218077), de incorporar à decisão superior
dessa Presidência o reconehcimento da despesa executada na
fase de transição entre as prestadoras do serviço, para
pagamento a título indenizatório, considerando os montantes
indicados no citado Despacho SAPEV 1217690.

É que a SAD pretendia contratar o serviço público
essencial de fornecimento de água e esgoto pelo período de
um ano a partir de outubro de 2022 (1209871), mas esta
Diretoria-Geral observou a impropriedade de uma autorização
retroativa de contratação direta (1211395) e alertou que a
contratação deveria abranger o período de um ano, contado a
partir da decisão (1211604). 

Com isso, temos um período em descoberto, que foi
apurado pela SAPEV no evento (1217690) e, como dito na
Conclusão (1211604),  as despesas relativas aos meses de
outubro e novembro deverão ser pagas por indenização. 

Ciente da irregularidade de se efetuar pagamentos
por serviços realizados sem cobertura contratual e, diante da
necessidade de se afastar enriquecimento ilícito da
Administração, ao tirar proveito dos serviços executados sem
a correspectiva contraprestação, não vislumbrou outra saída a
não ser autorizar o pagamento via indenização.

Pelo exposto, elevo o feito á análise e deliberação
de Vossa Excelência, para os fins citados.

 
Respeitosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/12/2022, às 12:04, 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
1218251 e o código CRC 178111AA.

0011767-62.2022.6.02.8000 1218251v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2022.
À Assessoria Consultiva da Presidência-ACON para

manifestação.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/12/2022, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1218979 e o código CRC 9A0CDE95.

0011767-62.2022.6.02.8000 1218979v1
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PROCESSO : 0011767-62.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1974 / 2022 - TRE-AL/PRE/ACON

 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à contratação de

serviço público essencial de fornecimento de água e esgoto pelo
período de um ano junto à empresa
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A., inscrita sob o nº de CNPJ nº
44.992.350/0001-5, com o objetivo de atender aos Cartórios
Eleitorais dos municípios de Joaquim Gomes, Passo de
Camaragibe e União dos Palmares.

 
A Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral emitiu o Parecer

1825 (1210538), por meio do qual aprovou a contratação direta da
referida empresa, com base no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993,
pelo período de um ano a partir de outubro de 2022.

 
No Despacho GDG 1211395, o Diretor-Geral retornou o

feito à AJ-DG, questionando sobre a possibilidade legal de
autorização retroativa de contratação direta, em face da conclusão
de seu parecer.

 
Em aparte, a AJ-DG (Parecer 1835 - 1211575) esclarece

sobre a impossibilidade da contratação retroagir à outubro de 2022,
devendo o prazo correr a partir da assinatura da avença, bem como
salienta que "qualquer necessidade de contraprestação referente a
dias e datas anteriores devem se dar, natural e obviamente, senão
pelo seguimento de contrato até então vigente, pela via da
indenização, posto que é esse o caminho que sói ser seguido quando
das faltas do instrumento contratual."

 

A Diretoria-Geral fez a conclusão do feito a Vossa
Excelência (1218251), apresentando "a proposição do Sr. Secretário
de Administração (1218077), de incorporar à decisão superior dessa
Presidência o reconhecimento da despesa executada na fase de
transição entre as prestadoras do serviço, para pagamento a título
indenizatório, considerando os montantes indicados no citado
Despacho SAPEV 1217690."

 
Após, vieram os autos a esta unidade consultiva para

pronunciamento.
 
Era o que havia de essencial a ser relatado. 
 
A administração deve indenizar o prestador do serviço

que tiver sido efetivamente utilizado, ainda que a contratação tenha
vencido anteriormente, sob pena de incorrer em enriquecimento
indevido.

 
É o que se depreende do parágrafo único, do art. 59, da

Lei nº 8.666/1993 (aplicável ao caso, em razão das norma de direito
intertemporal correspondentes aos arts. 189 e 190, da Lei nº
14.133/2021): 

 
Art. 59 (...)
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Parágrafo único.  A nulidade não exonera a
Administração do dever de indenizar o contratado
pelo que este houver executado até a data em que
ela for declarada e por outros prejuízos
regularmente comprovados, contanto que não lhe
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de
quem lhe deu causa.
 

Da mesma forma, a doutrina respalda esse entendimento.
Veja-se, por exemplo, a opinião de José dos Santos Carvalho Filho, ao
comentar a regra citada acima:

 
Pretende o dispositivo evitar o enriquecimento sem
causa por parte da Administração, tendo ela
recebido um bem jurídico sem pagar por ele. O
direito, como emana do texto, está condicionado a
não ter o contratado contribuído para o vício gerador
da invalidação. Se concorreu, agindo de má-fé, a
Administração não tem o dever de indenizar. O que
não se admite é que a Administração tenha recebido
parte do objeto do contratyo e, ainda assim, não
queira indenizar o contratado: seria forma de
enriquecimento sem causa do Poder Público, ou seja,
estaria ele a locupletar-se de sua própria torpeza
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
direito administrativo, 30a.ed. São Paulo: Atlas, 2016,
p. 225).

 
Na mesma linha, aponta a Orientação Normativa nº

04/2009, da Advocacia-Geral da União, bem como o posicionamento
pacífico de nossas Cortes de Justiça com relação à possibilidade
jurídica do reconhecimento de despesas extracontratuais em tais
situações, como se verifica pelo exemplo do julgado abaixo:

 
ADMINISTRATIVO. ADITAMENTO CONTRATUAL.
EXECUÇÃO DE OBRA COM VERBAS
EXTRAORDINÁRIAS. CONTRATO VERBAL. NÃO-
PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO
NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO
DEVIDO. 1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n.
8.666/93, a Administração Pública direta e indireta,
via de regra, está proibida de efetuar contratos
verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou
que, no caso, houve as alterações no projeto básico,
as quais eram do conhecimento do Município, tendo
sido efetuada a obra com gastos extraordinários. (fl.
346) 2. Se o Poder Público, embora obrigado a
contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não
pode, agora, valer-se de disposição legal que
prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso
configuraria uma tentativa de se valer da própria
torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento
jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva
(orientadora também da Administração Pública).3.
Por isso, na ausência de contrato formal entre
as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito
que preservaria a aplicação da lei à celebração
do instrumento -, deve prevalecer o princípio
do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão
recorrido confirma a execução do contrato e a
realização da obra pelo recorrido, entende-se
que deve ser realizado o pagamento devido pelo
Município recorrente. 4. Recurso especial a que se
nega provimento. (REsp 836.495/RS, STJ - Segunda
Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
julgamento: 26.11.2013, DJe 06.12.2013).

 
Do mesmo modo, o Tribunal de Contas da União já se

manifestou diversas vezes acerca da necessidade de indenização, de
parte da administração, em decorrência da realização de despesas
sem cobertura contratual, como se nota no exemplo a seguir:

 
(...) 2. Conforme já abordado nos parágrafos 18.3 e
18.8 da presente instrução, para honrar o
pagamento dos serviços efetivamente prestados o
INSS adotou procedimento de reconhecimento de
dívida, previsto no parágrafo único do art. 59 da Lei
nº 8.666/93, tendo sido também instaurado o devido
processo administrativo para apuração de
responsabilidade de quem lhe deu causa. (GRUPO I –
CLASSE VII – PLENÁRIO - TC 001.834/2002-3, Ministro
Valmir Campelo)
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Portanto, é mister adotar essa orientação, no sentido de
que deve ser reconhecida a despesa realizada extracontratualmente,
com a consequente autorização de empenho para seja efetuada a
devida indenização, correspondente ao serviço prestado.

 
Pelo exposto, esta unidade consultiva, ratificando o

posicionamento da AJ-DG no Parecer 1835 (1211575), sugere, salvo
melhor juízo, que a administração reconheça a despesa
extracontratual realizada, autorizando o pagamento por indenização
referente ao serviço efetivamente prestado, considerando os valores
indicados no Despacho SAPEV 1217690, como menciona o Secretário
de Administração no Despacho 1218077.

 
É o parecer. À consideração superior.
 
Respeitosamente,
 
Pedro Augusto de Holanda Falcão
Assessor Consultivo substituto
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO DE HOLANDA FALCÃO,
Assessor Consultivo substituto, em 26/12/2022, às 12:10, 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
1222814 e o código CRC 601C4B12.

0011767-62.2022.6.02.8000 1222814v7
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PROCESSO : 0011767-62.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Celebração. Instrumento. Fornecimento. Água. Cartórios Eleitorais. Remuneração de serviço prestado. Indenização.

 

Decisão nº 5582 / 2022 - TRE-AL/PRE/AEP

 

Tramitam os presentes autos por provocação da
Companhia de Saneamento de Alagoas – CASAL que, mediante a
remessa de mensagem eletrônica (1201656), reportou a esta Corte a
concessão do serviço de fornecimento de água nos municípios que
especificou, dentre os quais, merecem destaque no interesse desta
Especializada, Joaquim Gomes/AL, Passo de Camaragibe/AL e União
dos Palmares/AL.

A prestação terceirizada do serviço, reputado como
essencial, gerou para esta Corte a necessidade de formalizar
contratos específicos de fornecimento observadas as novas
prestadoras do serviço. A partir dessa premissa, formulou-se a
proposta de formalização de avença com as empresas VERDE
AMBIENTAL ALAGOAS S/A e o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO – SAAE, a valer já a partir do mês de outubro último.

A proposição seguiu ao crivo da Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral. Nos termos do Parecer 1825 (1210538), a
possibilidade de contratação por inexibilidade é amplamente possível
observados os primados dos artigos 25 e 26 da Lei nº 8.666/93 e do
Acórdão nº 1.776/2004 – TCU – Plenário e do Acórdão nº 5.249/2008
– TCU – Primeira Câmara. Ressaltou que, sendo

Mais adiante, e novamente provocada, a mesma
Assessoria Jurídica, desta feita por meio do Parecer 1835 (1211575),
avaliou os custos relativos ao fornecimento retroativo ao dia 1º de
outubro último, situação reputada como passível de remuneração por
meio indenizatório dada a falta do instrumento contratual respectivo.

Por fim, a Assessoria Consultiva (1222814), por sua vez,
ratificou ambas as vertentes sugeridas, quais seja, a formalização do
instrumento contratação retroativa, a ser formalizada por meio do
instituto da indenização.

Observada a legitimidade conferida pelo artigo 18, inciso
XXIII, da Res.-TRE/AL nº 15.933/2018 – Regimento Interno desta
Corte -, e, de acordo com as premissas jurídicas e das respectivas
consequências, autorizo a formalização da avença contratual, na
modalidade de contratação direta segundo o permissivo do artigo 25,
caput, da Lei nº 8.666/93, constando, como contratada, a empresa
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S/A, CNPJ nº 44.992.350/0001-57,
pelo custo anual de R$ 4.039,20 (quatro mil trinta e nove reais e
vinte centavos) para o fornecimento de água para os Cartórios
Eleitorais situado nos Municípios de JOAQUIM GOMES e PASSO DE
CAMARAGIBE, além do Município de UNIÃO DOS PALMARES/AL.

Valendo-me do mesmo dispositivo regimental, autorizo,
com base no memorial registrado pela Seção de Administração de
Prédios e Veículos – SAPEV (1217690), a liquidação da despesa ali
indicada por meio de indenização, medida que encontra robusta
fundamentação no bem delineado Parecer 1974 (1222814), ofertado
pela Assessoria Consultiva desta Presidência.

Siga à Secretaria de Administração para que ali se aviem
a formalização e as medidas necessárias à subscrição contratual, a
respectiva veiculação pelos meios de publicidade usuais bem como,
ainda, a formalização dos empenhos necessários à liquidação das
despesas.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
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Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/12/2022, às 13:00, 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
1223225 e o código CRC 0A8CAED7.

0011767-62.2022.6.02.8000 1223225v2
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2022.
À SEIC/SLC, para publicidade e posterior remessa à

COFIN, para emissão da nota de empenho.
À SAPEV, para indicar o valor correspondente ao

período de transição entre as empresas, considerando o
período da nova contratação a partir da Decisão 5582, da
ÇPresidência (doc. 1223225).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2022, às 10:54, 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
1223648 e o código CRC DEC2313A.

0011767-62.2022.6.02.8000 1223648v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2022.
À SGO,
Para as providências oportuna do despacho GSAD

(1223648).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/12/2022, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1223778 e o código CRC 588CFBBD.

0011767-62.2022.6.02.8000 1223778v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 768/2022 - RO 2034

Observação:

Valor conforme evento 1217690.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 28/12/2022, às 12:47, 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
1223808 e o código CRC E4B0C2E0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1223808),

registro minha assinatura no empenho 2022NE768, 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 12:50, 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
1223860 e o código CRC 9902CB4A.

0011767-62.2022.6.02.8000 1223860v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/12/2022 14:01
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 768

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339093 70277 IEF AGUA

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

28/12/2022 Ordinário 0011767-62.2022.6.02 - 1.009,98

44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.

EMPENHO. PAGAMENTO EXTRACONTRATUAL - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
SEI 0011767-62.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

104 NAO SE APLICA

- - - -

Alínea

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DOUTOR ANTONIO GOMES DE 302 CENTRO

CEP

57800-000

Município

UNIAO DOS PALMARES AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

28/12/2022 14:01:27
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/12/2022 14:01
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.009,98

Total da Lista

Subelemento 01 - INDENIZACOES

001 1.009,98Reconhecimento da despesa executada na fase de transição entre as
prestadoras do serviço, para pagamento a título indenizatório,
considerando os montantes indicados no citado Despacho
SAPEV 1217690.
Decisão nº 5582 / 2022 - TRE-AL/PRE/AEP (1223225)

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

28/12/2022 Inclusão 1,00000 1.009,9800 1.009,98

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

28/12/2022 14:01:27

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

28/12/2022 12:50:02

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

28/12/2022 14:01:27
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2022.
À SAPEV, na forma do Despacho GSAD 1223648.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2022, às 14:05, 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
1223938 e o código CRC A9159A57.

0011767-62.2022.6.02.8000 1223938v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

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

Exercício2022

Objeto SERVIÇOS VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.
 

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)

768/2022  
VERDE AMBIENTAL
ALAGOAS S.A - CNPJ:
44.992.350/0001-57

1.009,98  1.009,98   1.009,98

      
      
      

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

Solicitação para processamento da inscrição em RP extemporânea autorizada
conforme Decisão nº 5581/2022 da Presidência  (doc1223095).

 

 

 

Maceió-AL, 28 de dezembro de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 28/12/2022, às 14:35, 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
1223941 e o código CRC 8DE94A3B.

0011767-62.2022.6.02.8000 1223941v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

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): 
1223941

 

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

 À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

Memória de cálculo doc 1217690 .

 

Maceió-AL, 29 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 29/12/2022, às 08:07, 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
1224030 e o código CRC 1793D6BB.

0011767-62.2022.6.02.8000 1224030v4
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022122900190

190

Nº 245, quinta-feira, 29 de dezembro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2022

PROCESSO SEI Nº 0025108-96.2022.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 6.043, de 08/08/2022, torna público

que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 041/2022, para prestação de serviços de atualização da
plataforma Microsoft Active Directory - AD da Justiça Federal da 3ª Região -JF3R.,
adjudicado o item à empresa Nexxis Consultoria e Tecnologia Ltda., pelo valor total de R$
70.624,40.

São Paulo-SP, 27 de dezembro de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Pregoeiro
Substituto

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 167 de 01/09/2022, pág. 201 e nº 174 de 13/09/2022,
pág. 151. Torna público, ainda, que, conforme Termo Aditivo nº 12.005.11.2022, foi
substituído o modelo do notebook da Ata de Registro de Preços n° 12.005.10.2022,
passando de modelo ThinkPad L14 AMD GEN 3 para modelo ThinkPad L14 - INTEL Core i5.
As Atas e o Termo Aditivo estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo-SP, 23 de dezembro de 2022.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público os preços
registrados no Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está
disponível na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e ç o s .

. Processo nº 0024225-52.2022.4.03.8000

. Pregão Eletrônico nº 044/2022-RP

. Ata de Registro de Preços n.º 12.019.10.2022

. Validade: 14/12/2023

. Fornecedor: NET & CO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA (CNPJ nº
08.775.564/0001-08)

. Classificação: 1º lugar

. GRUPO 01

. ITEM D ES C R I Ç ÃO PREÇO R$

. 1 Subscrição SaaS de solução Rapid 7 IDR Advanced para
prestação de Serviços Gerenciados de Monitoramento,
Detecção e Notificação de Ataques Cibernéticos - Para 6.500
assets. por 36 (trinta e seis) meses.

3.652.000,00 /
subscrição

. 2 Subscrição SaaS de solução Rapid 7 IVM para prestação de
Serviços Gerenciados de Gestão de Vulnerabilidades, Riscos e
Conformidade de Infraestrutura - Para 600 assets por 36
(trinta e seis) meses.

233.000,00 /
subscrição

. 3 Subscrição SaaS de solução Rapid 7 AppScan para prestação
de Serviços Gerenciados de Gestão de Vulnerabilidades de
Aplicações Web - Para 3 Aplicações FQDN (Full Qualified
Domain Name) por 36 (trinta e seis) meses.

103.000,00 /
subscrição

. 4 Subscrição SaaS de solução Rapid 7 InsightConnect - Para 2
workflows por 36 (trinta e seis) meses.

355.000,00 /
subscrição

. Ata de Registro de Preços n.º 12.020.10.2022

. Validade: 11/12/2023

. Fornecedor: S3CURITY TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ nº
13.738.040/0001-87)

. Classificação: 1º lugar

. GRUPO 02

. 5 Serviços Gerenciados de Monitoramento de Ambiente
Tecnológico e Segurança da Informação - NOC/SOC por 43
(quarenta e três) meses.

78.000,00 /
mês

. 6 Serviços de Resposta a Incidentes Cibernéticos, Investigação,
Mitigação e Análise Forense de Incidentes de Segurança, sob
demanda.

166,00 / hora

São Paulo-SP, 16 de dezembro de 2022.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0006115-05.2022. Objeto: Prestação de serviços de
agenciamento de viagem, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais para magistrados e
servidores do TRF - 3ª REGIÃO, pelo período de 30 (trinta) meses. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 29/12/2022 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59. Endereço:
Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11, Andar, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00051-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 29/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
11/01/2023 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RAIANY OLIVEIRA REIS
Pregoeira

(SIASGnet - 27/12/2022) 90029-20901-2023NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0008671-50.2022.4.04.8000. Ata de Registro
de Preços nº 25/2022. OBJETO: Registro de preços de copo descartável biodegradável. PE:
50/2022. Fornecedor: EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA. ME. PREÇO UNITÁRIO ITEM único: R$ 23,50 (pacote com 50 unidades).
VIGÊNCIA: 28/12/2022 a 28/12/2023. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei n°
8.666/93, Decreto nº 7.892/2013 e Decreto n.º 10.024/2019. ASSINATURAS: Sr. Antonio
Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo do TRF 4ª Região e Sr. Guilherme Neves
Piedade Louzada pela Fornecedora.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 085/2022. CONTRATANTE: União, por meio da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: ALVES SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para substituição de viga metálica na torre
de resfriamento do sistema de ar condicionado do Ed. Oscar Dias Coelho, sede da Justiça
Federal em Belo Horizonte; valor R$ 49.062,36. VIGÊNCIA: 27/12/22 a 31/03/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho Julgamento de Causas na Justiça
Federal-Nacional (PTRES 168312), natureza de despesa: 339039-16. BASE LEGAL: Processo
eletrônico nº 0002323-59.2022.4.06.8000, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: em
26/12/2022, pelo Diretor da Secretaria Administrativa Dr. Maurício Amorim de
Albuquerque, pela Contratante, e em 27/12/2022 pelo Sr. Jacksson Alves Rodrigues, pela
Contratada; ambos por meio digital.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0002982-41.2022.6.01.8000. Espécie: Nono Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 38/2017. Contratante: TRE/AC. Contratada: PROTEGE S/A. PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE VALORES, CNPJ n.º 43.035.146/0054-97. Objeto: prorrogar,
excepcionalmente, com fundamento § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, pelo prazo de 06
(seis) meses, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Terceira do instrumento
contratual original, a contar de 01/01/2023 e término em 01/07/2023. Signatários: Rosana
Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, e Antônio de Souza Silva, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0012104-51.2022.6.02.8000; Objeto: Contratação direta da empresa VERDE
AMBIENTAL ALAGOAS S/A, CNPJ nº 44.992.350/0001-57, objetivando o fornecimento de
água para atender aos imóveis que abrigam os cartório dos municípios de Joaquim Gomes,
Passo de Camaragibe e União dos Palmares; pelo valor anual estimado de R$ 4.039,20.
Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993; Autorizada em 27/12/2022,
pelo Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do TRE/AL.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

PAD nº 11957/2022. Ata de Registro de Preços TSE nº 1/2022, Pregão Eletrônico nº 84/2021.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), no uso de

suas atribuições, AUTORIZA a adesão à Ata de Registro de Preços TSE nº 01/2022 e seu
respectivo termo aditivo, registrada em favor de DFTI - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ: 09.650.283/0001-91, com vistas a aquisição dos itens
2 e 3 oriundos do Pregão Eletrônico nº 84/2021. Outrossim, RATIFICA a decisão de
21/11/2022 que autorizou a contratação pretendida e declarou adequação orçamentária
da presente despesa. Data da autorização: 28/12/2022.

Manaus-AM, 28 de dezembro de 2022.
JORGE MANOEL LOPES LINS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 107/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa SERVIX INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Aquisição
de solução unificada de auditoria de segurança no active directory. VALOR TOTAL: R$
215.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão TRE-PB nº 26/2022. DOTAÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.40.06; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0019084-30.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 meses, contados da assinatura. A S S I N AT U R A :
28/12/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Fabiano
Theis Nascimento pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão NOTIFICA a empresa FINALIZA
EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - CNPJ: 11.261.071/0001-64, por meio de seu
representante legal, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para, caso queira, usar
da faculdade que lhe é conferida pelo art. 109, inciso I, letra "f", da Lei nº. 8.666/93, com
base no princípio do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
contados a partir da publicação deste edital, sobre a aplicação de penalidade de
Advertência, com fundamento no art. 87, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, em razão de
descumprimento parcial das obrigações assumidas perante esta egrégia Corte Eleitoral,
conforme Processo SEI nº. 0005255-67.2022.6.27.8000. Os autos encontram-se com vistas
franqueada ao interessado.

São Luís, 15 de dezembro de 2022.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022

Processo SEI Nº 0010201-82.2022.6.27.8000 - TRE-MA. Objeto: Contratação de Solução
Integrada de Colaboração e Comunicação Corporativa baseada em nuvem pública.
Adjudicatária: Empresa RJR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - (item/lote 1) - CNPJ nº
11.508.825/0001-38. Data da Homologação: 27/12/2022.

Em 27 de dezembro de 2022.
HEBERT PINHEIRO LEITE

Diretor-Geral
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DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2022.
À SEIC, após publicação do extrato de

inexigibilidade de licitação no DOU, para eventual atualização
no Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/12/2022, às 08:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1224052 e o código CRC 06F8CEB2.

0011767-62.2022.6.02.8000 1224052v1
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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): 
1223941

 
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 08:44, 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
1224073 e o código CRC 4FAB1B1C.

0011767-62.2022.6.02.8000 1224073v2
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 29/12/2022, às 11:09, 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
1224265 e o código CRC 8FAAD126.

0011767-62.2022.6.02.8000 1224265v1
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

RPNP-1 (doc. 1223941) e RPNP-4 (doc. 1224073)
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

 

À SAPEV, para oportuna liquidação e consequente pagamento da despesa.

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/12/2022, às 00:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1224620 e o código CRC 13B6D041.

0011767-62.2022.6.02.8000 1224620v2
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DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2023.
À SEIC.
c/c p/ SGO.
 
Antes a SEIC para registro da dispensa ou

inexibilidade no sistem compras.gov.
Após a emissão da Nota de empenho pela SGO,

conforme Decisão 5582 (1223225).

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Chefe de Seção Substituta, em 13/01/2023, às 08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1229278 e o código CRC 4CB3AF92.

0011767-62.2022.6.02.8000 1229278v1
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Maceió, 19 de janeiro de 2023.
À SGO,
 
Devolvo os autos, após registro da contratação

direta o no Sistema COMPRAS.GOV e encaminhamento à
publicação no D.O.U, conforme expediente acima.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 19/01/2023, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1232054 e o código CRC A4BF8DDA.

0011767-62.2022.6.02.8000 1232054v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 97/2023 (EXERCÍCIO 2023)
 

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 27/01/2023, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1236255 e o código CRC 393A3579.
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Maceió, 27 de janeiro de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1236255),

registro minha assinatura no empenho 2023NE97, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/01/2023, 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
1236533 e o código CRC BD4DEFC8.

0011767-62.2022.6.02.8000 1236533v1
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Maceió, 31 de janeiro de 2023.

 

À SAPEV, após assinatura da Nota de
Empenho, 1237487, para continuidade dos atos de gestão.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/01/2023, às 14:00, 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
1237484 e o código CRC 0B011BB7.

0011767-62.2022.6.02.8000 1237484v1
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Ofício nº 636 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 23 de fevereiro de 2023.

À Sua Senhoria a Senhora
JENNIFER ENTSEV
Analista de Cobrança e Arrecadação
Verde Alagoas

Assunto: Reenvio de faturas- reagendamento

Prezada,

 

 

Cumprimentando-os, conforme contato pessoa mantido com representante dessa concessionária, rogo os
especiais préstimos de Vossas Senhorias, no sentido de nos reenviar as faturas de Janeiro de Fevereiro de
2023, das unidades de consumo relacionadas, em anexo, com vencimentos para 15 de março de 2023, em
razão de que só recentemente foi emitida a competente Nota de Empenho, o que inviabilizou o pagamento
das faturas nas datas de vencimentos.

 

Ressalto que, em relação a fatura de Porto Calvo (mat 24458344-7), em que pese a mesma não constara da
relação de imóveis constantes do contrato firmado entre o TRE e essa empresa, no entanto, segundo
informação da chefia da Seção de Administração de Prédios e Veículos do TRE/AL, a referida unidade será
incluída, pelos meios contratuais previstos, na responsabilidade do TRE/AL.

 

Por fim, encareço, ainda que os vencimentos futuros das faturas sejam sejam agendados para a data mais
próxima ao final do mês possível, vez que o pagamento exige uma série de providências administrativas
pretéritas à sua consecução.

 

Cordialmente. 

 ANEXO

 CDC União dos Palmares 24435878-8 Joaquim Gomes 6331220-4 Passo de Camaragibe 5028752-4 Porto
Calvo 24458344-7

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA, Gestor Contratual, em
23/02/2023, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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De: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Para: jlouzadae@verdealagoas.com.br
CC: isilvaf@verdealagoas.com.br
Data: 23/02/2023 02:08 PM
Assunto: Ofício 636_2023 - reenvio de faturas - reagendamento

 
Prezada, 
 
Como requerido, segue ofício.
 
Cordialmente.
 
Joel Oliveira
Analista Judiciário
Gestor Contratual
 

Anexados:

Arquivo: Ofício 636 _2023 Verde Alagoas
- reenvio de faturas reagendamento.pdf

Tamanho:
153k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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INFORMAÇÃO Nº 1077 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

À GSAD,

 

Senhor Secretário,

 

Tendo em vista, que no Município de Porto Calvo até novembro de 2022, o
fornecimento de água era atendido e custeado pela Prefeitura local, e que a partir de
dezembro de 2022 a empresa Verde Ambiental Alagoas S/A assume o saneamento
desta localidade.

Solicito a autorização para que seja incluída esta respectiva cidade na contratação de
empresa especializada em fornecimento de água e esgoto para o período de 2023,
complementando as informações do Memorando 1321 (1204059) e seja incluída no
reconhecimento de inexigibilidade, em aditamento a Decisão 5582 (1223225).

Informamos que os valores dos últimos 03 (três) meses do custo da unidade,
conforme planilha abaixo e faturas enviadas pela concessionária 1255784:

MÊS/ANO VALOR
Dezembro/2022  (DEA) R$ 52,07
Janeiro/2023 R$ 57,66
Fevereiro/2023 R$ 57,66
TOTAL R$ 167,39

 

 

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 06/03/2023, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Maceió, 06 de março de 2023.
À SAD
Senhor Secretário,
 
Trata-se de procedimento para reconhecimento de Despesa de
Exercício Anterior - DEA, cujos dados apresento abaixo:
 
Empresa: Verde Ambiental Alagoas S/A
CNPJ: 44.992.350/0001-57
 
Valor a reconhecer: R$ 122,75 (cento e vinte e dois reais e
setenta e cinco centavos)  - referente ao pagamento do mês
de dezembro/2022, conforme cálculos abaixo, após promover a
separação de despesas relativas ao Exercício de 2022 nas faturas de
competência ao mês 01/2023, tendo em vista que as faturas só agora
foram apresentada para pagamento, não tendo esta gestão
conhecimento prévio para sua inscrição em restos a pagar.
Informo que conforme evento 1255459, foi solicitado autorização
para que seja incluída o município de Porto Calvo na contratação da
empresa acima citada, complementando as informações do
Memorando 1321 (1204059),  e que seja incluída no reconhecimento
de inexigibilidade, em aditamento a Decisão 5582 (1223225).
Informo ainda, que o vencimento das faturas referentes ao mês
citado, está para o dia 15/03/2023.

 

 

 

     Unidade de consumo Consumo
dezembro 2022

Consumo
Janeiro de 2023

Joaquim Gomes R$   29,76
(referente 8

R$ 85,56
(referente a 23
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(6331220) (referente 8
dias)

(referente a 23
dias)

Porto Calvo 
(024458344)

R$     52,07
(trinta dias

R$ 57,66 (trinta
dias)

Passo de Camaragibe 
(5028752)

R$   7,44
(referente a
dois dias)

      R$ 
107,88(referente

a 29 dias)

União dos Palmares
(24435878)

         R$   33,48
(referente a nove
dias)   

      R$  81,84
(referente 22

dias) 

TOTAL R$ 122,75       R$   332,94

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 06/03/2023, às 18:22, 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
1255834 e o código CRC A9B33445.

0011767-62.2022.6.02.8000 1255834v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2023.
À SAPEV
 
Senhora Gestora,
 
Em atenção ao Despacho SAPEV 1255834, solicito

a Vossa Senhoria avaliar, junto à concessionária, a
possibilidade de prorrogação das faturas incluídas no
doc. 1255784, indicando os valores de exercícios anteriores e
projetados para o corrente exercício, relativamente ao
Município de Porto Calvo, para efeito de se fazer incluir a
despesa anualizada na contratação retratada na Decsião 5582,
da Presidência (doc. 1223225).

Quanto às demais despesas apontadas no citado
Despacho SAPEV 1255834, solicito avaliar se as mesmas não
poderiam ser pagas à conta dos valores inscritos em restos a
pagar (doc. 1223941).

Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/03/2023, às 18:28, 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
1258517 e o código CRC 32721593.

0011767-62.2022.6.02.8000 1258517v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2023.
À SAD
Senhor Secretário,
 
Trata-se de procedimento para reconhecimento de Despesa de
Exercício Anterior - DEA, cujos dados apresento abaixo:
 
Empresa: Verde Ambiental Alagoas S/A
CNPJ: 44.992.350/0001-57
 
Valor a reconhecer: R$ 296,98 (duzentos e noventa e seis reais
e noventa e oito centavos)  - referente ao pagamento do mês
de dezembro/2022, conforme cálculos abaixo, após promover a
separação de despesas relativas ao Exercício de 2022 nas faturas de
competência ao mês 01/2023, tendo em vista que as faturas só agora
foram apresentada para pagamento; e não tendo saldo na NE
768/2022 (1223937), na qual foi solicitado através RPNP 1223941; e
requerido posteriomente baixa do saldo através do evento 1235106.
Informo ainda, que esta gestão esta solicitando a concessionária a
possibilidade de prorrogação das faturas apresentadas no
doc. 1255784, cujo vencimento seria para o dia 15/03/2023.

 

     Unidade de consumo Consumo
dezembro 2022

Consumo
Janeiro de 2023

Joaquim Gomes
(6331220)

R$ 84,57
(referente a 22

dias)
R$   30,75

(referente 8 dias)

Passo de Camaragibe 
(5028752)

R$  107,63
(referente a 28

dias)

      R$  7,69
(referente a 2

dias)

         R$  104,78       R$ 38,10
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União dos Palmares
(24435878)

         R$  104,78
(referente a 22
dias)   

      R$ 38,10
(referente 8

dias) 

TOTAL R$ 296,98       R$   76,54

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 10/03/2023, às 11:07, 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
1258892 e o código CRC 4B6D430A.

0011767-62.2022.6.02.8000 1258892v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2023.
À Diretoria-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho SAPEV 1258892, para

sugerir a Vossa Senhoria, com a devida vênia, que se colha da
Presidência a autorização de pagamento da despesa
assinalada, no valor de R$ 296,98 (duzentos e noventa e
seis reais e noventa e oito centavos)  - referente à fração
correspondnete ao mês de dezembro/2022 das faturas listadas
no citado Despacho SAPEV, a título de despesa de exercício
anterior, com fulcro no art. 22 do Decreto 93.872/1986, posto
que, conforme assinala a Unidade Gestora, as faturas só
agora foram apresentadas para pagamento aliado ao fato de
ter sido anulado o saldo então inscrito em restos a pagar,
da NE 768/2022 (1223937), solicitado por conduto
RPNP 1223941.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/03/2023, 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
1259103 e o código CRC 6DC36664.

0011767-62.2022.6.02.8000 1259103v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de março de 2023.
Senhor Presidente,
 
Em análise, o Despacho 1259103, encaminhado pela SAD,

acerca da necessidade de reconhecimento, como despesa de
exercício anterior, do valor de R$ 296,98 (duzentos e noventa e
seis reais e noventa e oito centavos)  - referente à fração
correspondente ao mês de dezembro/2022 das faturas listadas no
citado Despacho SAPEV 1258892, a título de despesa de exercício
anterior com a consequente autorização para pagamento.

Isso posto, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência sugerindo, salvo melhor juízo, o
reconhecimento da despesa de exercício anterior, autorizando o
pagamento em tela. 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/03/2023, às 13:51, 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
1259285 e o código CRC 21FF7CD0.

0011767-62.2022.6.02.8000 1259285v1
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PROCESSO : 0011767-62.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Reconhecimento e pagamento. Despesa de exercício anterior.

 

Decisão nº 903 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Acolho a sugestão da Diretoria-Geral, inserta no evento

SEI (1259285).
Reconheço e AUTORIZO o pagamento, nos moldes da

Lei nº 4.320, de 17/03/1964, a despesa de exercício anterior, ano
2022, no valor de R$ 296,98 (duzentos e noventa e seis reais e
noventa e oito centavos)  - referente à fração correspondente ao
mês de dezembro/2022 das faturas de água dos municípios de
Joaquim Gomes, Passo de Camaragibe e União dos
Palmares com a Empresa: Verde Ambiental Alagoas S/A CNPJ:
44.992.350/0001-57, conforme Despacho SAPEV (1258892).

À Coordenadoria Orçamentária e Financeira-COFIN para
emissão de empenho e posterior pagamento à contratada,
condicionado à existência de crédito orçamentário. 

 
 

Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Presidente

Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Presidente, em 13/03/2023, às 15:30, 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
1259498 e o código CRC 6653630A.

0011767-62.2022.6.02.8000 1259498v6
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DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2023.
À SGO,
Para as providências da Decisão nº 903 (1259498).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/03/2023, às 15:46, 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
1259809 e o código CRC 11A4574D.

0011767-62.2022.6.02.8000 1259809v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 215/2023 - DEA.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 13/03/2023, às 17:52, 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
1260055 e o código CRC 50C94BCC.
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1260055),

registro minha assinatura no empenho 2023NE215, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/03/2023, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1260357 e o código CRC E115491F.

0011767-62.2022.6.02.8000 1260357v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/03/2023 14:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 NE 215

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339092 70277 IEF AGUA

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

13/03/2023 Ordinário 0011767-62.2022.6.02 - 296,98

44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS CARTÓRIOS ELEITORAIS SITUADOS NOS MUNICÍPIOS DE JOAQUIM
GOMES, PASSO DE CAMARAGIBE E UNIÃO DOS PALMARES - DEA.
SEI 0011767-62.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DOUTOR ANTONIO GOMES DE 302 CENTRO

CEP

57800-000

Município

UNIAO DOS PALMARES AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

14/03/2023 14:43:41
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/03/2023 14:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 296,98

Total da Lista

Subelemento 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

001 296,98Despesa de exercício anterior, referente à fração correspondente ao mês
de dezembro/2022 das faturas de água dos municípios de Joaquim
Gomes, Passo de Camaragibe e União dos Palmares, conforme
Despacho SAPEV (1258892).
Decisão nº 903 / 2023 - TRE-AL/PRE/GPRES (1259498).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

13/03/2023 Inclusão 1,00000 296,9800 296,98

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

14/03/2023 14:43:41

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

13/03/2023 19:08:23

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

14/03/2023 14:43:41
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2023.
À SAPEV, para promover os atos necessários ao

pagamento da despesa objeto de reconhecimento e demais
medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2023, às 14:46, 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
1260808 e o código CRC 23BCF6A7.

0011767-62.2022.6.02.8000 1260808v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 97/2023 (REFORÇO)

Observação:

Acréscimo contratual conforme sei 0002146-07.2023.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 22/03/2023, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1266165 e o código CRC EB332816.
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2023.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1266165),

registro minha assinatura no empenho 2023NE97, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/03/2023, às 15:41, 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
1266345 e o código CRC 6A7370A6.

0011767-62.2022.6.02.8000 1266345v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/03/2023 20:10
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2023 NE 97

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 1000000000 339039 70277 IEF AGUA

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

27/01/2023 Global 0011767-62.2022.6.02 - 4.731,12

44.992.350/0001-57 VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.

Fornecimento de água para os Cartórios Eleitorais situados nos Municípios de JOAQUIM GOMES, PASSO DE
CAMARAGIBE e UNIÃO DOS PALMARES/AL. EXERCÍCIO 2023.
SEI 0011767-62.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DOUTOR ANTONIO GOMES DE 302 CENTRO

CEP

57800-000

Município

UNIAO DOS PALMARES AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2005
Versão Data/Hora

23/03/2023 20:10:50
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  23/03/2023 20:10
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.731,12

Total da Lista

Subelemento 44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

001 4.731,12Fornecimento de água para os Cartórios Eleitorais situados nos
Municípios de JOAQUIM GOMES e PASSO DE CAMARAGIBE, além do
Município de UNIÃO DOS PALMARES/AL.
Decisão nº 5582 / 2022 - TRE-AL/PRE/AEP (1223225).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

27/01/2023 Inclusão 1,00000 4.039,2000 4.039,20

22/03/2023 Reforço 1,00000 691,9200 691,92

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

23/03/2023 20:10:50

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

22/03/2023 15:37:30

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

23/03/2023 20:10:50
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2023.
À SLC, para ciência da emissão da nota de

empenho 97/2023 (doc. 1267345), eventuais registros e
posterior remessa do feito à SAPEV, Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/03/2023, às 23:04, 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
1267359 e o código CRC 4DB6D61A.

0011767-62.2022.6.02.8000 1267359v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2023.
À SAD
Senhor Secretário,
 
Trata-se de procedimento para reconhecimento de Despesa de
Exercício Anterior - DEA, cujos dados apresento abaixo:
 
Empresa: Verde Ambiental Alagoas S/A
CNPJ: 44.992.350/0001-57
 
Valor a reconhecer: R$ 52,07 (cinquenta e dois reais e sete
centavos)  - referente ao pagamento do mês de dezembro/2022. 
Informo que conforme Despacho AEP 1264810, foi autorizado a
inclusão do município de Porto Calvo na contratação da empresa
acima citada, complementando as informações do Memorando 1321
(1204059), e  no reconhecimento de inexigibilidade, em aditamento a
Decisão 5582 (1223225).
Informo ainda, que o vencimento da fatura referente ao mês citado,
está para o dia 05/04/2023.

 

     Unidade de
consumo Consumo dezembro 2022

Porto Calvo 
(024458344) R$ 52,07 (cinquenta e dois reais e sete centavos)
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TOTAL R$ 52,07 (cinquenta e dois reais e sete centavos)

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 24/03/2023, às 08:46, 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
1267395 e o código CRC 858C0BC8.

0011767-62.2022.6.02.8000 1267395v1
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Ofício nº 1245 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 24 de março de 2023.

À Sua Senhoria o Senhor
Representante da  empresaVerde Alagoas
Nesta

Assunto: Reagendamento de faturas - Porto Calvo

 
Prezados,
 
Conforme contato telefônico mantido nesta data, rogo a

Vossa Senhoria que as faturas de novembro de 2022 e janeiro e
fevereiro de 2023, anexas. relativas a unidade de consumo sob
matícula 24458344 (Porto Calvo) , sejam reagendadas para o dia
05.04.2023, pois não foi possível concluir os procedimetos internos
para pagamentom até a data agendada.

No tocante a fatura de março de 2023, anexa, da mesma
unidade de consumo, encareço que seja enviada com as demais e
também com data que viabilize seu pagamento junto às faturas
correlatas.

Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Gestor Contratual, em 24/03/2023, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1267424 e o código CRC 3C03C77E.
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De: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Para: jlouzadae@verdealagaos.com.br
Data: 24/03/2023 08:50 AM
Assunto: Ofício 1245_2023 e faturas - Porto Calvo

 
 
Prezada Jenifer,
 
Como requerido, segue ofício 1245_2023, no trato de pedido de reagendamento de faturas de Porto Calvo.
 
 
Cordialmente.
 
 
Joel Oliveira
Analista Judiciário
Gestor Contratual

Anexados:

Arquivo: Ofício nº 1245_2023 SAPEV
e faturas anexas.pdf

Tamanho:
2769k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Ofício nº 1254 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 24 de março de 2023.

À Sua Senhoria o Senhor
Representante da  empresaVerde Alagoas
Nesta
Assunto: Reagendamento de faturas 

 
Prezado (a),
 
Conforme contato telefônico mantido nesta data, rogo a

Vossa Senhoria que as faturas relativas as unidades de Março de
2023, alusivas às unidades de consumo Matrículas 24435878-8
(União dos Palmares), 6331220-4 (Joaquim Gomes),  5028752-4
(Passo de Camaragibe) e 24458344-7 (Poto Calvo),  sejam reenviadas
com data de vencimento para o dia 05.04.2023, de forma a
viabilizar a conclusão dos procedimentos internos para seus
pagamentos até a data agendada.

 
Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Gestor Contratual, em 24/03/2023, às 09:30, 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
1267504 e o código CRC E210CA69.
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Maceió, 24 de março de 2023.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho SAPEV 1267395, para

sugerir, com a devida vênia, em consonância com o
entendimento fixado nos autos do Processo SEI 0002146-
07.2023.6.02.8000, retratado nos
documentos 1262154, 1262919 e 1263411, e acolhidos pela
Presidência, conforme Despacho AEP1264810, que o processo
evolua ao conhecimento superior da Presidência, com vista ao
reconhecimento da execução de despesa de caráter extra-
contratual e autorização do respectivo pagamento em favor da
empresa Verde Ambiental Alagoas S/A, CNPJ:
44.992.350/0001-57, no valor de R$ R$ 52,07 (cinquenta e
dois reais e sete centavos), referente ao serviço de
forncimento de água e esgoto à Unidade de Porto Calvo,
competência dezembro de 2022.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2023, às 09:42, 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
1267517 e o código CRC 3CA61098.
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De: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
Para: jlouzadae@verdealagoas.com.br
Data: 24/03/2023 09:34 AM
Assunto: e-mail à Verde Alagaos- ofício 1254_2023 SAV reagendamento de faturas

 
 
Prezada,
 
 
Segue ofício 1254_2023, no trato de pedido de reagendamento de fatuas.
 
Cordialmente.
 
 
Joel Oliveira
Analista Judiciário
Gestor Contratual
 
 
 

Anexados:

Arquivo: Ofício nº 1254_2023 SAPEV -
Rreagendamento de faturas - diversas
unidades.pdf

Tamanho:
149k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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De: Jennifer Entsev <jlouzadae@verdealagoas.com.br>
Para: José Joel Ferreira de Oliveira <joseferreira@tre-al.jus.br>
CC: Gabriela Ferreira <gfrancaf@verdealagoas.com.br>
Data: 24/03/2023 09:38 AM
Assunto: RES: Ofício 1245_2023 e faturas - Porto Calvo - Matricula 24458344-7

Prezado Joel, bom dia. Tudo bem?
 
Segue fatura de Porto Calvo prorrogada, conforme solicitado.
 
Atenciosamente,
Jennifer Entsev
Analista de Cobrança e Arrecadação 
(82) 2101-9900

 
De: José Joel Ferreira de Oliveira <joseferreira@tre-al.jus.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de março de 2023 08:57
Para: Jennifer Entsev <jlouzadae@verdealagoas.com.br>
Assunto: Fwd: O�cio 1245_2023 e faturas - Porto Calvo
 
 
 
 
 

From: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
To: jlouzdae@verdealagoas.com.br
Date: Fri, 24 Mar 2023 08:55:45 -0300
Subject: Fwd: Ofício 1245_2023 e faturas - Porto Calvo
 
 
 
 
 

From: "José Joel Ferreira de Oliveira" <joseferreira@tre-al.jus.br>
To: jlouzadae@verdealagaos.com.br
Date: Fri, 24 Mar 2023 08:50:21 -0300
Subject: Ofício 1245_2023 e faturas - Porto Calvo
 
 
 
Prezada Jenifer,
 
Como requerido, segue ofício 1245_2023, no trato de pedido de reagendamento de faturas
de Porto Calvo.
 
 
Cordialmente.
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Joel Oliveira
Analista Judiciário
Gestor Contratual

Anexados:

Arquivo: Emitir Segunda Via
Fatura - 2023-03-
24T093238.188_PORTO CALVO.pdf

Tamanho:
154k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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Maceió, 24 de março de 2023.
À Assessoria Jurídica para análise e manifestação

acerca da situação reportada no Despacho GSAD 1267517.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 24/03/2023, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1267605 e o código CRC 61A489DD.
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DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2023.
1. DO OBJETO
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos, em

razão do encaminhamento do Senhor Diretor-Geral (1267605),
para análise e pronunciamento a respeito da sugestão
formulada pelo Senhor Secretário de
Administração (Despacho GSAD 1267517), no sentido de se
reconhecer o pagamento da despesa decorrente da prestação
do serviço de fornecimento de água e esgoto sem contrato.

 
Sugere-se que seja autorizado o pagamento sem

cobertura contratual, para, posteriormente serem efetivados
os necessários ajustes financeiros, com emissão de nota de
empenho própria e posteriores registros contábeis, uma vez
que o mesmo será efetivado por indenização.

 
Do bojo do processo é perceptível que a situação

decorreu da mudança das operadoras, da antiga fornecedora
para a atual, a Verde Ambiental Alagoas S/A.

 
2. DO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO 
 
Cientes da impropriedade que consiste em se

efetuar pagamentos por serviços realizados sem cobertura
contratual e, diante da necessidade de se afastar
enriquecimento ilícito da Administração, ao tirar proveito do
serviço sem o respectivo pagamento, não nos parece haver
outra saída que não o pagamento via indenização. 
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A respeito do tema relativo à despesa sem
cobertura contratual, essencial citar a Orientação Normativa
da Advocacia Geral da União nº 04/2009 (AGU):

 
“A despesa sem cobertura contratual deverá
ser objeto de reconhecimento da obrigação de
indenizar nos termos do art.59, parágrafo
único, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo
da apuração da responsabilidade de quem lhe
der causa.”

 
Nesse sentido é a lição Márcio Cammarosano,

ao tratar de contratos que contêm vício de ilegalidade:
 

"É cediço na doutrina que terceiros
contratados pela Administração Pública e que
tenham efetivamente prestado os serviços,
efetuado os fornecimentos ou executado a obra
a que se obrigara, tendo agido de boa-fé fazem
jus ao preço estipulado, desde que compatível
com os de mercado. Deixar a Administração
de pagar o contratado sob alegação de
vícios na contratação, especialmente
quando de natureza meramente formal, é
inadmissível, pois caracteriza
enriquecimento sem causa da
Contratante e prejuízo para o
Contratado." 
(grifo nosso) 
CAMMAROSANO, Márcio. Contratação direta,
sem adequada observância de requisitos
procedimentais, e a possibilidade de
regularização. Revista Zênite de Licitações e
Contratos – ILC, Curitiba: Zênite, n. 29, p.
484, jul. 1996.

 
De igual forma caminha a jurisprudência, como

vemos nos casos de nulidade contratual citados a seguir, cujo
deslinde pode facilmente ser aplicado ao caso em tela
(inexistência de contrato formal) :
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"Segundo jurisprudência pacífica desta Corte,
ainda que o contrato realizado com a
Administração Pública seja nulo, por ausência
de prévia licitação, o ente público não poderá
deixar de efetuar o pagamento pelos serviços
prestados ou pelos prejuízos decorrentes da
administração, desde que comprovados,
ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o
contratado concorrido para a nulidade. (...)
(AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe
11/03/2009)
 
"O ordenamento jurídico pátrio veda o
enriquecimento sem causa em face de
contrato administrativo declarado nulo porque
inconcebível que a Administração incorpore ao
seu patrimônio prestação recebida do
particular sem observar a contrapartida, qual
seja, o pagamento correspondente ao
benefício.
(REsp 753039/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ
03/09/2007, p. 122) 
 
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE. NULIDADE DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE
LICITAÇÃO. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO DA
LEI 8.666/93.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
embora o contrato administrativo cuja
nulidade tenha sido declarada não produza
efeitos, a teor do art. 59 da Lei 8.666/93, não
está desonerada a Administração de indenizar
o contratado pelos serviços prestados ou pelos
prejuízos decorrentes da administração, desde
que comprovados, ressalvada a hipótese de
má-fé ou de ter o contratado concorrido para a
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nulidade.
2. Procedência da ação de cobrança que se
mantém. 3. Recurso especial improvido” 
(STJ, 2.ª Turma, REsp n.º 928.315/MA, Rel.ª
Min.ª Eliana Calmon, j. em 12.06.2007).
 
“ADMINISTRATIVO. OBRAS EMERGENCIAIS.
CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À
INDENIZAÇÃO.
1. A eventual declaração de nulidade do
contrato administrativo não tem o condão de
exonerar a Administração Pública do dever de
indenizar as obras já realizadas, desde que
(1.º) tenha ela, Administração, auferido
vantagens do fato e (2.º) que a irregularidade
não seja imputável ao contratado.
2. Reconhecido nos autos que as obras foram
não apenas orientadas, acompanhadas e
incentivadas pelo município, como também
resultaram no seu interesse exclusivo, não há
como negar o direito à indenização pleiteada.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido”
(2.ª Turma, REsp. n.º 317.463/SP, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. em 16.03.2004).

 
Para o mesmo norte aponta o Tribunal de Contas da

União:
 

“Embora o Acórdão embargado tenha
determinado a anulação da licitação e do
contrato decorrente, permanece a obrigação
da  Administração em indenizar a empresa
contratada pelos serviços executados até a
sustação do contrato, consoante o disposto no
parágrafo único do art. 59 da Lei 8.666/93.
 
(Acórdão n. 2.240/2006, Plenário, rel. Min.
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Valmir Campelo)
 
" 2. Conforme já abordado nos parágrafos 18.3
e 18.8 da presente instrução, para honrar o
pagamento dos serviços efetivamente
prestados o INSS adotou procedimento de
reconhecimento de dívida, previsto
no parágrafo único do art. 59 da Lei
nº 8.666/93, tendo sido também instaurado o
devido processo administrativo para apuração
de responsabilidade de quem lhe deu causa.

(GRUPO I – CLASSE VII – PLENÁRIO
- TC 001.834/2002-3, Ministro Valmir
Campelo).

   
3. DA CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, haja vista ser patente a prestação de

serviço pela empresa Verde Ambiental Alagoas S/A, CNPJ:
44.992.350/0001-57 a este Regional, conforme consta dos
autos, parece a esta AJ-DG que se está diante de situação que
possibilitaria a autorização para reconhecimento de despesa
extracontratual, no valor de R$ 52,07 (cinquenta e dois reais
e sete centavos), referente ao serviço de fornecimento de
água e esgoto à Unidade de Porto Calvo, competência
dezembro de 2022, e pagamento por indenização.

 
É o parecer.
 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/03/2023, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1267742 e o código CRC A5B8A643.

0011767-62.2022.6.02.8000 1267742v1
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