JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM
MACEIÓ/AL
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do Poder
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377,
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, torna público
que pretende alugar um imóvel no município de Maceió, Estado de Alagoas,
para instalação do Arquivo Central, Biblioteca e Centro de Memória do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, podendo os eventuais interessados protocolar
suas propostas, com a observância dos seguintes requisitos:
- Características técnicas mínimas do imóvel a ser alugado: o imóvel deverá
possuir área mínima construída de 600m² (seiscentos metros quadrados) e
área máxima de 700m² (setecentos metros quadrados), contendo no mínimo
as seguintes especificações:
- um salão com área mínima de 180m² (cento e oitenta metros quadrados).
Podendo ser Bipartido, desde que acomode o arquivo central deste órgão;
-um salão com área mínima de 140m² (cento e quarenta metros quadrados).
Podendo ser bipartido, desde que acomode a biblioteca deste órgão;
-um salão com área mínima de 85 (oitenta e cinco) metros quadrados. Podendo
ser bipartido, desde que acomode o centro de memória deste órgão;
-cozinha com área mínima de 8m² (oito metros quadrados);
-Pelo menos 2 (dois) WC adaptados para cadeirantes e pessoas com
mobilidade reduzida conforme critérios técnicos da ABNT NBR 9050 e normas
correlatas;
-Área de serviço;
-Um depósito;
Área para carga e descarga;
-Estacionamento para 10 (dez) automóveis, no mínimo.
O imóvel deverá ter as áreas internas e externas, ambientes e demais
dependências em perfeitas condições de uso, pisos, paredes internas e
externas, pintura em geral, esquadrias, vidros, portas, fechaduras, instalações
e acessórios hidráulicos, instalações e acessórios elétricos (inclusive que
comporte a demanda do órgão com o uso de aparelhos de ar condicionado,
computadores, impressoras e demais eletroeletrônicos), sanitários, entre
outros.
O imóvel deverá estar localizado dentro de um raio de 5km (cinco quilômetros)
da atual sede provisória do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
(Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL) e em logradouro
pavimentado, com fácil acesso de veículos, inclusive caminhões, e provido de
infra-estrutura de água, luz e telefonia. O logradouro não deve estar localizado
em área sujeita a alagamento e erosão.
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O imóvel deverá ter acessibilidade para deficiente físico, de acordo com os
critérios técnicos da ABNTNBR 9050 e demais normas correlatas.
-Formalização da Proposta: a proposta deverá ser protocolada em envelope
fechado e endereçado à Secretaria de Administração do TRE/AL, situada na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL , até as 19:00 horas do
dia 17 de julho de 2015.
As propostas deverão ser formalmente assinadas e todas as demais
páginas rubricadas. As propostas sem assinatura
ou rubricas serão
desconsideradas.
As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua entrega no endereço indicado.
As propostas deverão seguir o disposto neste edital, que visa a clareza e
padronização dos requisitos. Informações adicionais ou que extrapolem os
requisitos objetivados pela administração serão desconsideradas, assim como
aquelas propostas que porventura adotem modelos diferentes e diversos do
presente edital.
- Documentação:
documentos:

A

proposta

deverá

ser

acompanhada

dos

seguintes

a) Carta habite-se;
b) Escritura de posse;
c) Certidão de Matrícula do Imóvel Atualizada;
d) Certidão de Ônus Reais;
e) Certidão de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias;
f) Foto e/ou imagens do imóvel;
g) Cópias preferencialmente digitais ou, na falta destas, impressas, dos
projetos arquitetônicos e de instalações do imóvel.
-Da Seleção das Propostas: Todas as propostas que vierem a ser recebidas até
a data estabelecida no presente edital serão incluídas no conjunto, e cada
uma delas será objeto de análise pela Coordenadoria de Serviços Gerais, que
decidirá por aquela que melhor servir aos interesses do órgão, com base na
relação custo/benefício e na adequação do imóvel às necessidades do TRE/AL,
nos termos da legislação pertinente, em especial o artigo 24, inciso X da
redação em vigor da Lei Federal nº 8.666/93.
As informações apresentadas serão objeto de análise e avaliação pela
Administração do TRE/AL, que poderá promover diligências para verificar ou
complementar as informações ou documentações. A garantia e validação das
condições e da capacidade das instalações, dos componentes e da estrutura do
imóvel serão ainda prestadas pelo (a) LOCADOR (a), no momento da
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contratação, por meio da apresentação formal de laudo (s) técnico (s) ou
projeto(s), original (s) ou cópia (s) autenticada (s), registrado (s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/ES, em que conste a identificação
do respectivo responsável (s) técnico (s).
Ficam todos cientes que a apresentação de proposta não obriga as
partes, em absoluto, à conclusão do negócio.
Maceió, 11 de junho de 2015.

Desembargador José Carlos Malta Marques
Vice-Presidente no exercício da Presidência do TRE/AL

