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

 

Memorando nº 250 / 2023 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 01 de fevereiro de 2023.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Proposta - Aquisição - Motoclicletas.

 

Senhora Secretária de Administração em Exercício,
 
Submeto a Vossa Senhoria o Termo de Referência (doc. 1238713),

no trato de aquisição de 02 (duas) motoclecletas, para ciência e demais
deliberações.

Eslareço que há previsão orçamentária para consecução das
compras, a teor da LOA 2023, evento 1054286

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/02/2023, 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
1238713 e o código CRC 5D74D909.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1 – Objeto Aquisição de 02 (duas) motocicletas cargo, conforme
especificações descritas neste Termo de Referência.

2 – Justificativas

2.1. As aquisições visam a atender as necessidades
constantes de deslocamentos, com veículos que
proporcionem maior segurança e conforto aos
passageiros. Resssaltamos, ainda, que o TRE-AL possui
motocicletas, que com o longo tempo de uso e o
desgaste natural dos mesmo, acabam gerando gastos
elevados com combustível e manutenção em relação ao
periódo inicial de uso.

2.2. A pretendida aquisição amolda-se ao que prescreve
o art. 7º, da Resolução CNJ nº 83/2009, que dispõe
sobre a aquisição, locação e uso de veículos no âmbito
do Poder Judiciário, bem como ao que preconiza o art.
7º da Instrução Normativa nº 06/2013 - TRE/AL, que
estabelece normas e procedimentos para a
coordenação, execução e controle das atividades
relativas ao transportes de servidores e materias, para a
guarda, manutenção e conservação da frota oficial de
veículos.

3 – Quantidade
e Especificações

3.1 02 (DUAS) MOTOCICLETAS, CARGO, ZERO KM,
NOVAS, COR BRANCA, ANO/MODELO 2023/2023

3.2 ESPECIFICAÇÕES GERAIS;

MOTOCICLETAS CARGO COM BAÚ, COM AS SEGUINTES
CONFIGURAÇÃO MÍNIMAS:

MOTOR 04 TEMPOS, CILINDRADA 160 CC, POTÊNCIA 12
CV, PARTIDA ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO
ELETRÔNICA, TRANSMISSÃO DE 05 (CINCO)
VELOCIDADES, FREIO DIANTEIRO DISCO, FREIO
TRASEIRO TAMBOR, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 15
LITROS, COMBUSTÍVEL FLEX (GASOLINA/ETANOL)
RODAS 18", BAÚ, COM CAPACIDADE DE 3 KG OU 30
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LITROS FABRICADO EM POLIPROPILENO
INSTALADOS, PROTETOR DE MOTOR (MATA
CACHORRO), DEVERÁ CONTER ITENS DE SÉRIE E
DEMAIS EQUIPAMENOS DE SEGURANÇÃO EXIGIDOS
PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA , EMPLACADAS

 A cargo da COMAP/SEIC, após pesquisa de preços no
mercado.

5 – Prazo de
entrega

Prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da
assinatura do contrato.

6 - Pagamento

6.1- O pagamento será efetuado após a entrega das
motocicletas, mediante depósito bancário na conta-
corrente da contratada, no prazo de até 10 (dez) dias
úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura
referente ao fornecimento do bem, devidamente
atestada pela Comissão de Recebimento e mediante a
apresentação da seguinte documentação em vigor:

a)– Certidão Negativa de Débito para com a Previdência
Social – CND;

b) – Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida
pela CEF;

c) – Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela
Receita Federal.

6.2- Poderão ser descontados dos pagamentos os
valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas;

6.3- A apresentação da nota fiscal com incorreções ou
desacompanhada da documentação requerida acima
implicará na sua devolução à CONTRATADA para
regularização, devendo o prazo de pagamento ser
contado a partir da data de sua reapresentação;

6.4- O CNPJ da empresa habilitada deverá ser o mesmo
para efeito de emissão de notas fiscais;

6.5- O preço pactuado no contrato decorrente do
Processo Licitatório será fixo e irreajustável;

6.6- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de
pagamento;

6.7- O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos
efetuados, os tributos e contribuições de que trata a
Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004,
modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela
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706/2007;

6.8- Não haverá a retenção acima caso a Contratada
seja optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído
pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante
comprovação da opção ou se encontre em uma das
situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004 e
suas alterações posteriores;

7 – Garantia e
Assistência
Técnica do

veículo
automotor

7.1- As motocicletas deverão ter garantia de fábrica
(assistência técnica), mínima de 03 (três) anos, contada
a partir da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo;

7.2- A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia,
de forma a manter o atendimento em rede autorizada
para solução de eventuais problemas na utilização dos
equipamentos e acessórios;

7.3- O serviço de assistência técnica deverá ser
prestado mediante manutenção corretiva, de acordo
com os manuais e normas técnicas específicas dos
fabricantes, durante o prazo de garantia, com a
finalidade de manter o veículo em perfeitas condições de
uso;

7.4- Entende-se por manutenção corretiva, para os fins
a que se destina este Termo de Referência, aquela
destinada a remover o defeito de fabricação
apresentado pelo veículo, compreendendo substituições
de peças, ajustes, reparos e correções necessárias ao
perfeito funcionamento das motocicletas.

8 – Recursos
Orçamentários

As despesas decorrentes da execução do contrato
correrão à conta dos recursos orçamentários
aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
relativo ao exercício de 2023.

9.1- Os objetos do presente Termo de Referência
deverão ser entregues no Edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Rua Aristeu de
Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL, no horário de
expediente, das 13:00h as 19:00h deste Regional, à
Comissão de Recebimento;

9.2- O recebimento dos bens, objetos do Edital de
Licitação e deste Termo de Referência, dar-se-ão em
conformidade com os artigos 73 e 76 da Lei nº 8666/93,
modificada pela Lei nº 8883/94:
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9 – Do local e do
recebimento
dos Veículos

9.2.1– Provisoriamente, após efetuada a entrega e a
realização de vistoria, mediante a emissão do Termo de
Recebimento Provisório;

9.2.2 – A vistoria consistirá em verificará a adequação do
objeto contratado com as especificações constantes no
Edital de Licitação e neste Termo de Referência;

9.2.3 – Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis a
contar do Recebimento Provisório, após a verificação de
qualidade, quantidade e especificações das motocicletas
cargo e consequente aceitação, mediante a emissão do
Termo de Recebimento Definitivo;

9.3 – O recebimento definitivo não exime o fornecedor
de responder pelos vícios aparentes e ocultos segundo
as disposições deste instrumento e as normas de
proteção ao consumidor;

9.4 – Após o Recebimento Definitivo os
bens deverão ser encaminhados à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para o respectivo tombamento.

10 – Unidade
Fiscalizadora

10.1 – Comissão de Recebimento, a ser designada pela
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

10.2 – A ação ou omissão, total ou parcial, da
fiscalização do Contratante, não eximirá a Contratada de
total responsabilidade quanto ao cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.

11 – Das
Atribuições da
Comissão de
Recebimento

11.1 – Verificar os produtos objetivando garantir sua
qualidade e conformidade com este Termo de Referência
e Edital de Licitação;

11.2 – Manter organizado e atualizado um sistema de
controle sobre o fornecimento realizado, acompanhando
toda a regularização dos veículos adquiridos;

11.3 – Emitir o Termo de Recebimento Provisório e
Definitivo, conforme consta no item: “Do local e do
recebimento dos veículos”;

11.4 – Atestar e encaminhar a nota fiscal à Seção de
Administração de Prédios e Veículos – SAPEV;

11.5 – Encaminhar, após recebimento definitivo, à
Coordenadoria de Material e Patrimônio para as devidas
providências.

12.1 – Fornecer as motocicletas novas, cotadas em
estrita conformidade com as especificações de sua
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12 – Obrigações
da Contratada

proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas
retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer
seja nas condições estabelecidas;

12.2 – Entregar as motocicletas objeto do Edital de
Licitação na sede deste Tribunal no prazo estipulado e
pelo preço constante em sua proposta, devidamente
emplacado;

12.3 – Prestar assistência técnica, com fornecimento de
peças, durante o período de garantia, respeitando o
prazo máximo de 3 (três) dias, contados a partir da
comunicação do defeito apresentado, para a conclusão
dos reparos, por intermédio da rede autorizada ou
credenciada do fabricante, de acordo com as normas
específicas, sem qualquer ônus adicional para este
Tribunal;

12.4 – Arcar com todas as despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos
técnicos, socorro mecânico, reboque, enquanto
perdurar a vigência da garantia oferecida pela
Contratada, de acordo com o manual de garantia do
fabricante;

12.5 – Disponibilizar todas as peças de reposição,
originais ou genuínas, necessárias à manutenção das
motocicletas;

12.6 – Propiciar todas as facilidades indispensáveis à
fiscalização da entrega do bem, inclusive durante a
execução de serviço(s) de manutenção em garantia;

12.7 – Manter, durante toda a vigência do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

12.8 – Responsabilizar-se integralmente pelos danos
causados direta ou indiretamente à Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas ou a terceiros, por
sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento por ventura
efetuado pelo Contratante;

12.9 – Responder pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução do Contrato, inclusive com pessoal utilizado na
execução dos serviços, que não terá qualquer vínculo
empregatício com a Contratante;

12.10 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que
venham a ser vítimas os seus empregados ou prepostos
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quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas
e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências
legais para o exercício das atividades;

12.11 – Manter um representante em contato direto e
constante com o Contratante, durante a execução do
contrato, bem como indicar o responsável para
acionamento referente aos Termos de Garantia.

13 – Obrigações
do Contratante

13.1 - Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa
execução para o fornecimento do objeto do contrato;

13.2 - Atestar a execução dos objetos do contrato por
meio do Gestor do contrato, conforme previsão
contratual;

13.3 - Efetuar o pagamento à contratada de acordo com
as condições de preço e prazo estabelecidas no Edital de
Licitação e neste Termo de Referência.

14 –
Sustentabilidade

14.1 - A Licitante deverá comprometer-se com a
Sustentabilidade Ambiental, nos termos das exigências
impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de
Declaração, reconhecida em cartório, no ato da
assinatura do contrato.

14.2 - Todo o material e tecnologia deverão ser
ambientalmente sustentáveis, atendendo a IN no 01, de
19 de janeiro de 2010, Capítulo III, art. 5.º, I, II, III e § 1º,
exceto aquele em que não se aplica a referida instrução.

14.3 - A CONTRATADA deverá adotar, no que couber, as
disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01,
de 19 de janeiro de 2010; da Resolução CONAMA Nº
362, de 23 de junho de 2005; da Resolução CONAMA Nº
416, de 30 de setembro de 2009; em como da
Resolução CONAMA Nº 340, de 25 de setembro de
2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o
adequado tratamento dos impactos ambientais
específicos.

14.4 - A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados
os equipamentos de segurança que se fizerem
necessários para a execução de serviços.

14.5 - A CONTRATADA deverá respeitar as Normas
Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

14.6 - A CONTRATADA deverá atender às disposições da
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro
de 2010, as quais devem ser aplicadas no momento da
execução dos serviços, para que seja assegurada a
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viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental 

                                     

  Maceió/AL, 02 de fevereiro de 2023.

 

Fernando Antônio Pimentel de Barros

Chefe da Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/02/2023, às 13:59, 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
1240155 e o código CRC 0947F909.

0001026-26.2023.6.02.8000 1240155v26
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2023.
 
 
Preliminarmente, encaminho os presentes autos

para realização da pesquisa de preços.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2023, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1244664 e o código CRC 694EBC4E.

0001026-26.2023.6.02.8000 1244664v1
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E-mail - 1247333

Data de Envio: 
  15/02/2023 15:08:08

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

Para:
    vendas02@atlanticamotos.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Motocicleta Cargo. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001026-26.2023.6.02.8000

Prezado Paulo boa tarde,

Conforme contato telefônico, há pouco, encaminho pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 02 (duas) motocicletas cargo, de acordo
detalhamento presente no termo de referência em anexo.

Solicitamos proposta de preços, em caso de inviabilidade, favor reportar por e-mail.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1240155.html
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E-mail - 1249772

Data de Envio: 
  23/02/2023 15:04:47

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

Para:
    vendas02@atlanticamotos.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação de Preços. Motocicleta Cargo. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001026-26.2023.6.02.8000

Prezado Paulo boa tarde,

Reitero pedido de cotação abaixo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir 02 (duas) motocicletas cargo, de acordo
detalhamento presente no termo de referência em anexo.

Solicitamos proposta de preços, em caso de inviabilidade, favor reportar por e-mail.

Atenciosamente.

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

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711
99938-4871

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1240155.html
    E_mail_1247333.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2023.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de aquisição de 02 (duas) motocicletas cargo,

conforme especificações presentes no termo de referência 1240155 .
 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho GSAD 1244664.
 
A pesquisa de preços foi realizada por meio de

consulta em sítio eletrônico 1251257 e da ferramenta banco de
preços, de acordo relatório de cotação 1251261, correspondendo ao
valor unitário médio de R$ 16.476,00 (dezesseis mil quatrocentos e
setenta e seis reais) e total de R$ 32.952,00 (trinta e dois mil
novecentos e cinquenta e dois reais).

 

Objeto Quant. Preço1 Preço2 Preço3
Valor
Médio

Unitário
Valor
Total

Motocicleta
Cargo 02 R$

14.760,00
R$

20.488,00
R$

14.180,00
R$

16.476,00
R$

32.952,00
 

 
Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação

na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019, com
ampla participação, considerando o perfil dos potenciais
fornecedores. CATMAT: 318890.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
 

Despacho SEIC 1251298         SEI 0001026-26.2023.6.02.8000 / pg. 22



Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/02/2023, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 27/02/2023, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1251298 e o código CRC 1DBB7784.

0001026-26.2023.6.02.8000 1251298v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2023.
Tendo em vista o Despacho da SEIC (1251298),

encaminho à GSAD para deliberação.

Documento assinado eletronicamente por JACKELINE MORAIS DE MELO,
Coordenadora, em 27/02/2023, às 18:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1251830 e o código CRC 73803D6C.

0001026-26.2023.6.02.8000 1251830v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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Maceió, 01 de março de 2023.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Tendo em conta que a despesa tratada nestes autos

não foi contemplada no Plano Anual de Contratações do
presente exercício, solicito a especial atenção de Vossa
Senhoria em informar as programações ainda não executadas
para avaliação de possível remanejamento, a fim de atender à
demanda de aquisição ora veiculada, nos valores estimados
pela SEIC, no Despacho 1251298.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2023, às 21:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1253430 e o código CRC 636FBCBF.

0001026-26.2023.6.02.8000 1253430v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2023.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1253430).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/03/2023, às 08:27, 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
1253483 e o código CRC 9D3F1E88.

0001026-26.2023.6.02.8000 1253483v1
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Maceió, 02 de março de 2023.
 
À COFIN,
 
1. Informamos abaixo o panorama de despesas e

crédito orçamentário no Grupo 4, Investimentos, objeto desta
aquisição, excluído o orçamento de Segurança da Informação
por ser de destinação específica, para atender ao despacho
GSAD doc 1253430:

 

Plano
Orçamentário

Grupo
Despesa

Métrica Saldo - R$ (Conta Contábil)

PI

19 22 23

CREDITO
DISPONIVEL

DESPESAS
PRE-
EMPENHADAS
A EMPENHAR

DESPESAS
EMPENHADAS

JULGAMENTO DE
CAUSAS E
GESTAO
ADMINISTRATIVA

4 INV
EQUTIC

EQUIPAMENTOS DE
TEC DA INFORM E
COMUNICACAO

1.047.543,60 27.896,40

JULGAMENTO DE
CAUSAS E
GESTAO
ADMINISTRATIVA

4 INV
MOVEIS MOVEIS 66.375,00  21.990,00

JULGAMENTO DE
CAUSAS E
GESTAO
ADMINISTRATIVA

4 INV
PERMAN

OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES E
EQUIPAMENTOS

79.060,44 30.019,56 6.180,00

JULGAMENTO DE
CAUSAS E
GESTAO
ADMINISTRATIVA

4 INV
SOFTWR

AQUISICAO E
DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE

600.000,00   

JULGAMENTO DE
CAUSAS E
GESTAO
ADMINISTRATIVA

4 INV
VEICUL VEICULOS 0,00 550.760,00  

 
2. Ressaltamos que podem existir processos em

tramitação que ainda não foram encaminhados à SGO para
reserva de crédito, de modo que não saberíamos informar
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para efeito de análise. As programações ainda não executadas
estão na coluna Crédito Disponível.

3. À avaliação superior.
 
Respeitosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 02/03/2023, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 02/03/2023, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1253502 e o código CRC 4D6B47B4.

0001026-26.2023.6.02.8000 1253502v1
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Maceió, 02 de março de 2023.
À GSAD,
Com manifestação da SGO (1253502).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/03/2023, às 12:57, 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
1253660 e o código CRC DEB4A33D.

0001026-26.2023.6.02.8000 1253660v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2023.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho GSAD 1253430 e ao

Despacho SGO 1253502, para submeter à análise e
deliberação superior a proposta de remanejamento de crédito
disponível para as programações de TI, com vista a custear a
aquisição pretendida nestes autos, estimada em  R$ 32.952,00
(trinta e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais),
conforme assinalado pela SEI 1251298.

Dessa forma, sugiro, com a devida vênia, que seja
consultada a STI, para indicar, se for o caso, a programação
que servirá de fonte, entre as enumeradas no quadro
constante do Despacho SGO 1253502.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2023, às 14:47, 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
1253702 e o código CRC 2D40C3E6.

0001026-26.2023.6.02.8000 1253702v1
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Maceió, 02 de março de 2023.
 O Senhor Secretário de Administração, por meio do

Despacho GSAD (1253702), submete à análise e deliberação superior
proposta de remanejamento de crédito disponível para as
programações de TI, com vista a custear a aquisição pretendida
nestes autos, estimada em  R$ 32.952,00 (trinta e dois mil
novecentos e cinquenta e dois reais), conforme assinalado pela
SEIC 1251298.

Dessa feita, proceda-se à remessa dos autos eletrônicos à
Secretaria de Tecnologia da Informação, para indicar, se for o caso, a
programação que servirá de fonte, entre as enumeradas no quadro
constante do Despacho SGO 1253502.

Após, retorne-se este procedimento à Direção-Geral para
a continuidade do feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 02/03/2023, às 17:09, 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
1253855 e o código CRC EEB38383.

0001026-26.2023.6.02.8000 1253855v1
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Maceió, 07 de março de 2023.
Aos membros do CGTIC para manifestação.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 07/03/2023, às 16:28, 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
1256844 e o código CRC 36312EB1.

0001026-26.2023.6.02.8000 1256844v1
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Maceió, 08 de março de 2023.
Aos membros da CGTIC
 
Srs. Membros,
 
Este subscritor entende que, para firmar

entendimento, há necessidade de esclarecimento de 02 (dois)
pontos preliminares:

 

1. Em ocorrendo o remanejamento orçamentário da STI para
SAD, haverá ou não a recomposição futura do orçamento
da STI, em posterior fase de crédito adicional?;

2. Caso haja o compromisso de recomposição futura e
havendo a necessidade de justificar, conforme formulários
de exercícios anteriores, a justificativa caberá a que
unidade? 

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Membro da Comissão, em 08/03/2023, às 14:54, 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
1257422 e o código CRC 24BEAEC1.

0001026-26.2023.6.02.8000 1257422v1
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Maceió, 10 de março de 2023.
Senhor Diretor-Geral,
 
Com a finalidade de viabilizar manifestação sobre a

proposta de remanejamento apresentada pelo Secretário de
Administração, solicito as seguintes informações:

 
1. ocorrendo o remanejamento orçamentário da STI

para SAD, haverá futura recomposição do orçamento da STI,
em posterior fase de crédito adicional?

2. caso haja a possibilidade de recomposição por
meio de crédito adicional, qual unidade será responsável
pelo envio da justificativa ao TSE, conforme formulários de
exercícios anteriores?

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 10/03/2023, às 09:54, 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
1258840 e o código CRC EB0EFECA.

0001026-26.2023.6.02.8000 1258840v1
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Maceió, 10 de março de 2023.
À SAD, 
Com o escopo de melhor elucidar a manifestação sobre a

proposta de remanejamento ínsita no Despacho GSAD (1253702),
requerida por ocasião do  Despacho STI (1258840), remeto o feito a
essa Secretaria para as providências cabíveis. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/03/2023, às 13:10, 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
1258896 e o código CRC B5FAFCE9.

0001026-26.2023.6.02.8000 1258896v1
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Maceió, 13 de março de 2023.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 1258896, acerca das

questões suscitadas pelo Sr. Secretário de Tecnologia da
Informação, no Despacho STI 1258896, convém esclarecer, de
início, que a demanda retratada nestes autos, embora alocada
na Secretaria de Administração, diz respeito ao atendimento
das necessidades do Órgão.

No que tange às questões propriamente ditas, tem-
se: 

1. ocorrendo o remanejamento orçamentário da STI
para SAD, haverá futura recomposição do orçamento da STI,
em posterior fase de crédito adicional?

Resp: Tanto o remanejamento proposto quanto a
recomposição cogitada estão condicionados às necessidades
da STI, Unidade Administrativa à qual está vinculada a
dotação. A saber: a Unidade poderá melhor avaliar se sua
programação, considerando eventuais demandas atendidas em
momentos anteriores ou que possam ser postergadas, poderá
ser ajustada de modo a atender a aquisição tratada nestes
autos. De igual modo, somente aquela Unidade poderá avaliar
se haverá necessidade de recomposição. Em caso afirmativo,
o pedido poderá ser veiculado em etapas posteriores de
crédito adicional com indicação de fonte de acordo com a
execução orçamentária observada, que seja da STI, a exemplo
das dotações destinadas ao custeio da despesa com a
terceirização de apoio de TI, ou de outra Unidade
Administrativa.
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2. caso haja a possibilidade de recomposição por
meio de crédito adicional, qual unidade será responsável
pelo envio da justificativa ao TSE, conforme formulários de
exercícios anteriores?

Resp: No caso cogitado, os formulários serão
elaborados pela STI.

 
Respeitosamente.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2023, às 13:35, 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
1259518 e o código CRC EA1771B1.

0001026-26.2023.6.02.8000 1259518v1
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