
      

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de
vetores  e  pragas  urbanas,  com  fornecimento  de  material,  em  imóveis  sob
responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do
Estado, conforme descrito neste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Promover condições necessárias ao perfeito desempenho das atividades inerentes
a esta Justiça Especializada, especialmente no que se refere à necessidade de manter
as dependências dos imóveis sob sua responsabilidade limpas e higienizadas, através
do controle  de pragas urbanas e vetores como ratos,  baratas,  escorpiões e outros
agentes capazes de transmitir doenças infecto contagiosas, que expõem a saúde dos
servidores e demais usuários dos imóveis, como também capazes de causar danos a
documentos e equipamentos públicos. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Desinsetização;

3.1.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
aracnídeos  e  insetos  que  possam  transmitir  infecções,  por  meio  de  carreamento
externo  (transmissão  passiva  ou  mecânica)  ou  interno  (transmissão  biológica)  de
microrganismos;

3.2. Desratização;

3.2.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
roedores que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.3. Descupinização;

3.3.1.  Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
cupins que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.4.  As técnicas,  equipamentos e materiais empregados na realização dos serviços
deverão  ser  suficientes  ao  objetivo  deste  Termo,  bem  como  ser  adequadas  às
características das edificações, seu mobiliário e seu funcionamento;

3.5. Os serviços nos prédios localizados na capital deverão ser executados fora do
horário  de  expediente,  de  modo  que  não  precise  haver  as  suas  respectivas
desocupações que impliquem na interrupção das suas atividades;

3.6. Os serviços nos prédios que sediam os Cartórios Eleitorais no interior, deverão ser
executados em dias de expediente, das 08:00 às 13:30 h, mediante desocupação dos
mesmos,  respeitada  a  permanência  de  um  servidor  para  acompanhamento  dos
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serviços, de acordo com programação a ser encaminhada previamente aos respectivos
cartórios;

3.7. A conclusão  dos  serviços  previstos  neste  Termo  não  exime  o  prestador  de
responder  pelos  vícios  aparentes  e  ocultos  segundo  disposições  legais  e  deste
instrumento, bem como normas de proteção ao consumidor;

3.8. A  contratada  será  objetivamente  responsável  direta  por  quaisquer  danos  à
integridade de servidores ou terceiros, na hipótese de não serem adotadas as cautelas
recomendadas  pelo  fabricante,  órgãos  de  saúde  e  controladores/fiscalizadores,
contratadas ou aquelas incluídas neste termo de referência;

3.9. Os serviços deverão ser realizados nos imóveis conforme consta do ANEXO I.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.  Apresentar,  mediante solicitação da gestão contratual,  no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o
cronograma de execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados;

4.2.  Apresentar,  junto  ao  plano  de  trabalho  referido  no  item  4.1,  o  Procedimento
Operacional  Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras
manipulações  autorizadas  para  produtos  saneantes  desinfestantes,  da  técnica  de
aplicação, da utilização e manutenção de equipamentos, de transporte, de destinação
final e outros procedimentos técnicos ou operacionais, inclusive com informações sobre
o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, biossegurança
e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente;

4.3. Iniciar a execução  dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a
ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.4.  Efetuar  os  trabalhos  de  modo a  garantir  a  qualidade  e  segurança  do  serviço
prestado  e  minimizar  o  impacto  ao  meio  ambiente,  à  saúde  do  consumidor  e  do
aplicador de produtos saneantes desinfestantes;

4.5.  Afixar  em  cada  imóvel  atendido,  cartazes  informando  a  realização  da
desinfestação, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do
Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de
acordo com o Art. 21 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.6. Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos
os  locais  relacionados  neste  Termo  de  Referência,  acompanhada(s)  das  devidas
informações bancárias, necessárias ao pagamento por este Tribunal;

4.6.1  Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e
pragas urbanas só terá validade se for emitida por pessoa jurídica de direito privado,
ficando vedada a compra de nota fiscal avulsa por pessoa física junto às Secretarias de
Finanças  (ou  órgão  semelhante)  das  Prefeituras  Municipais,  para  os  fins  de
comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas
4.8.  Anexar  à(s)  nota(s)  fiscal(ais)  os  comprovantes  de  execução  de  serviços,  de
acordo com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;
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4.9. Reparar,  corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração
de Prédios e Veículos - SAPEV;

4.10. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros,  decorrentes  de  sua culpa  ou  dolo  na execução  do objeto  do contrato,
utilização  e  manipulação  de  produtos  (venenos  e  antídotos),  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos
pelo TRE/AL;

4.11. Arcar  com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada  por  seus  técnicos  durante  a  execução  dos  serviços,  ainda  que  nas
dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

4.12. Implantar,  de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;

4.13. Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas
especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA;

4.14. Utilizar  exclusivamente  empregados  seus,  devidamente  identificados  com
crachás,  uniformizados,  qualificados  e  com  experiência,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de  indenizações  e  seguros;  devendo  ser
cumpridas as normas gerais e/ou especiais de segurança e de medicina do trabalho,
principalmente as afetas à natureza dos serviços contemplados neste Termo;

4.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

4.16. Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade
exigidas  na  contratação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e  previdenciária,  o
licenciamento junto às autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se
sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;

4.17. Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços
além dos  produtos  saneantes  desinfestantes  e  equipamentos,  em veículos  que  os
isolem dos ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de
vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos
perigosos;

4.18. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado
original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações;

4.19.  Fornecer  materiais,  produtos  e  equipamentos  de  trabalho,  principalmente  de
segurança,  coletivos  e  individuais,  (EPIs  e  EPCs),  adequados  e  necessários  à
consecução dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus
para o contratante, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais,
produtos e equipamentos empregados;
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4.20.  Promover  a  sinalização  e  proteção  adequada  relativa  aos  serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

4.21.  Comunicar  ao  responsável  pelo  acompanhamento  do  contrato,  por  escrito,
qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados
necessários, em no máximo 24 h.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.  Emitir  Ordem  de  Serviço  após  análise  e  aprovação  do  Plano  de  Trabalho
referenciado no item 4.1;

5.1. Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo e qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados
para  tanto,  comunicando  à CONTRATADA as ocorrências  de  quaisquer  fatos,  que,
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

5.2. Nomear  formalmente  como  Gestor  do  contrato,  servidor  lotado  na  Seção  de
Administração de Prédios e Veículos;

5.3. Nomear  formalmente  como  Fiscal(is)  do  contrato,  servidor  da  Seção  de
Administração de  Prédios  e  Veículos,  distinto  do gestor,  quando os  serviços  forem
prestados no edifício sede do TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem
prestados nos galpões B, C, D e do Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de
Maceió, para os serviços realizados na área específica do Fórum e servidor lotado na
Secretaria de Tecnologia e Informação para os serviços na área específica do Galpão
de  Urnas  e  os  Chefes  dos  Cartórios  quando  os  serviços  forem  realizados  nas
respectivas Zonas Eleitorais do interior.

6. DA GESTÂO, FISCALIZAÇÃO E ATESTADO DA REALIZAÇÃO  DOS SERVIÇOS

6.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos  os  serviços,  é  reservado  o  direito  ao CONTRATANTE,  através  de seu(s)
Gestor(es)  e Fiscal(is),  de,  sem que de qualquer  forma restrinja  a  plenitude dessa
responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização sobre  os  serviços,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso;

6.1.1. Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços;

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento
da execução do escopo contratado;

6.1.3.  Realizar  a  supervisão  das  atividades  desenvolvidas  pela  CONTRATADA,
podendo efetivar avaliação periódica;

6.1.4. Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente
à indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo
das demais sanções disciplinadoras contratuais;

6.2. A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários de Avaliação do
Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o ANEXO III;

6.2.1. O preenchimento e devolução das avaliações é opcional;
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6.3. Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de execução de serviços
emitido conforme consta no item 4.8.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a
partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo ateste pelo Gestor do Contrato,
uma  vez  atendidas  todas  as  exigências  relativas  à  perfeita  execução  do  objeto
contratual,  segurança,  habilitação,  condições  técnicas,  e  regularidade  fiscal  e
previdenciária, mediante ordem bancária de crédito em conta-corrente.
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.;

7.4. O TRE-AL,  por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado pela Secretaria
da Receita Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata a cláusula acima.

8. DA GARANTIA DO OBJETO

8.1 A garantia dos serviços previstos neste Termo de Referência é de, no mínimo, 06
(seis) meses, a partir da data constante no comprovante de execução de serviços de
cada imóvel;
8.2. A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de Garantia.

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

9.1. Além do  previsto  no  art.  7º  da  Lei  Federal  nº  10.520/02,  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, de acordo
com o praticado na última contratação:
9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9.1.2. Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o limite de 5%
(cinco por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) dias no
início da execução dos serviços e no cumprimento das obrigações assumidas;
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9.1.4. Multa  de 15% (quinze por cento) para o caso de inexecução total  do objeto,
também entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no cumprimento das
obrigações contratadas, inclusive início da execução;

9.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10. DA SUSTENTABILIDADE

10.1. O 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.

10.2.  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.

10.3.  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.

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

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

10.6.  Atender  as 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 viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental.

10.7. Em respeito à legislação vigente, conforme te or das discussões nos autos
do  PA SEI  0007737-91.2016.6.02.8000,  com  ênfase  no  Parecer  n.º150  (evento
0212708),  aplicável  ao  serviço  atual,  será  exigida  da  Licitante  autorização  da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempen ho de suas atividades.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;
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11.2. O valor global da contratação será o valor total proposto para a realização dos
serviços nos imóveis relacionados no ANEXO I;

11.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a Proposta de Preço de menor
valor global;

11.3.1.  A aceitação da Proposta de Preço de menor valor global fica condicionada à
apresentação da Planilha de Formação de Preços, conforme o ANEXO II;

11.4. No procedimento licitatório, a empresa deverá apresentar junto a sua proposta a
discriminação  dos  produtos  a  serem  utilizados  e  seus  respectivos  registros  no
Ministério da Saúde;

11.4.1.  A aceitação  da  proposta  estará  condicionada  à  consulta  dos  números  de
registro no sítio do Ministério da Saúde;

11.5. Na apresentação da proposta, a empresa deverá comprovar o cumprimento da
legislação de segurança do trabalho, apresentando comprovantes de cumprimento do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9), Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-7) e apresentação dos Atestados de
Saúde Ocupacional – ASO dos funcionários empregados na realização dos trabalhos
contratados;

11.6. O contrato será firmado com vigência de 06 (seis) meses;

11.7. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá confirmar os endereços dos
imóveis na Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV;

11.8. Não é permitida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral para a execução dos serviços em comento;

11.9. Não  é  permitida  a  veiculação  de  publicidade,  vinculativa  ou  não,  acerca  do
contrato  firmado  com  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  salvo  se
documentalmente autorizado pela Administração;

11.10. A empresa especializada deve ter letreiro em sua fachada indicando seu nome
de fantasia, os serviços prestados e o número da licença sanitária;

11.11. Além das especificações deste Termo de Referência, a execução do contrato,
será regida pelas normas da ANVISA, em particular a RDC nº 52/2009 ou outra que
vier  substituí-la,  sem  prejuízo  da  utilização  de  outros  dispositivos  previstos  na
legislação.

Maceió/AL, 09 de janeiro de 2019.

Gustavo Antonio Góis dos Santos
Assistente I – SAPEV
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ANEXO I
ENDEREÇOS E DIMENSÕES DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS SERVIÇOS

Imóvel Endereço Distância
aprox. da

capital

Área
aprox. em

m²

Serviço a ser realizado

Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 0 3.815,70 Desinsetização Desratização

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio Antigo) 0 3.164,87 Desinsetização Desratização

Fórum Eleitoral
- Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 1.415,5 Desinsetização Desratização

Galpão de
Urnas - Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 992,83 Desinsetização Desratização

Galpões (B-C-
D)

Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 0 812,36 Desinsetização Desratização

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 88 km 125,86 Desinsetização Desratização

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 47 km 132 Desinsetização Desratização

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador Tércio
Wanderley, Coruripe-AL

88 km 134,40 Desinsetização Desratização

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 38 km 201,6 Desinsetização Desratização

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 53 km 157,44 Desinsetização Desratização

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 138 km 179,48 Desinsetização Desratização

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 236 km 128,10 Desinsetização Desratização

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 76 km 116,9 Desinsetização Desratização

13ª ZE Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, Penedo-AL 161 km 227,82 Desinsetização Desratização

14ª ZE Rua do Varadouro, nº 531, Centro, Porto Calvo-AL 102 km 210,78 Desinsetização Desratização
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15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio Largo-AL 28 km 301,95 Desinsetização Desratização

16ª ZE Praça Osman Costa Pinto, S/N, Centro, São José da Laje-AL 99 km 24,75 Desinsetização

17ª ZE Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do Quitunde-AL 57 km 50 Desinsetização

18ª ZE Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, Centro, São Miguel dos Campos-AL 60 km 60 Desinsetização Desratização

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do Ipanema-AL 207 km 280,33 Desinsetização

20ª ZE Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, Traipu 184 km  32,24 Desinsetização Desratização

21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos Palmares-AL 77 km 256,20 Desinsetização

22ª e 55ª ZE’s Fórum Eleitoral de Arapiraca
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 km 513,85 Desinsetização Desratização

23ª ZE Av. Horácio Gomes de Melo, 620, Centro, Capela-AL. 63 km 237,80 Desinsetização Desratização

24ª ZE Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 114 km 28 Desinsetização

25ª ZE Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 131 km 199,55 Desinsetização Desratização

26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-AL 29 km 257,35 Desinsetização

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 287 km  24,3 Desinsetização

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 123 km 167,59 Desinsetização

29ª ZE Rua 22 de dezembro, 181, Centro, Batalha-AL 184 km 300 Desinsetização

30ª ZE Rua Dezesseis de Maio, S/N, Igreja Nova-AL 158 km 19,44 Desinsetização

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 190 km 255,10 Desinsetização Desratização

32ª ZE Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 284 km 305,37 Desinsetização

34ª ZE Rua Loteamento Benedito Mascarenhas, 23, Centro, Teotônio Vilela-AL 181 km 92,92 Desinsetização

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do Colégio-AL 171 km 92,96 Desinsetização
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39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 320 km 137,2 Desinsetização Desratização

40ª ZE Rua Olavo Bilac, 318, Centro, Delmiro Gouveia/AL 300 km 229,16 Desinsetização Desratização

42ª ZE Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, Olho d’Água das Flores-AL 208 km 141,79 Desinsetização

43ª ZE Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, Maribondo-AL 89 km 340 Desinsetização Desratização

44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 157 km 165,63 Desinsetização

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 151 km 134,05 Desinsetização Desratização

46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 177 km 102 Desinsetização

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 110 km 202,49 Desinsetização Desratização

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 77 km 76,32 Desinsetização Desratização

49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-AL. 128 km 141,12 Desinsetização Desratização

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 233 km 153,78 Desinsetização Desratização

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 217 km 240 Desinsetização

53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, Centro, Joaquim Gomes-AL 61 km 110 Desinsetização

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 6.013 km

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 17.488,88 m²

ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 14.830,25 m²
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ANEXO II
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação  de serviços de controle  de  vetores  e  pragas  urbana s,  com
fornecimento de material, em duas aplicações, sendo  a segunda aplicação realizada 6 (seis) meses após a primeira, em
imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional E leitoral de Alagoas, no interior e na capital do Es tado.

Quantitativos (A) Valor unitário (B) Valores parciais  (A x B)

Quilometragem 6.705 km R$ v,vv / km R$ vv.vvv,vv (C)
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Dedetização 19.476 m² R$ v,vv / m² R$ vv.vvv,vv (D)

Desratização 16.079,44 m² R$ v,vv / m² R$ v.vvv,vv (E)

VALOR DA PROPOSTA POR ETAPA R$ v.vvv,vv (C + D + E)

NÚMERO DE ETAPAS 2

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ v.vvv,vv (2 x (C + D + E ))

Os endereços e dimensões dos imóveis e os serviços a ser realizados em cada um deles encontram-se devi damente discriminados
no ANEXO I do Termo de Referência.
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

ANEXO III
Serviço de controle de vetores e pragas urbanas - Avaliação

Prédio:

Serviço: Dedetização (___)Sim   (___) Não Desratização (___) Sim   (___) Não

Data de realização do serviço: ____ / _______________ / ________

Horário:

Tempo de duração dos serviços:

Questionário:

1 – O veículo de transporte do aplicador possui compartimento de carga isolado do
compartimento dos passageiros? 

(____) Sim (____) Não

2 – O veículo de transporte do aplicador apresenta externamente sinalização indicativa
de transporte de produtos perigosos?

(____) Sim (____) Não

3 – O aplicador apresentou-se devidamente trajado e identificado?

(____) Sim (____) Não

4 – Durante a manipulação dos produtos e sua aplicação, o aplicador fez uso dos EPIs
(equipamentos de proteção individual)?

(____) Sim (____) Não

5 – Foi afixado cartaz constando: o serviço realizado, data, nome e grupo químico do
produto,  telefone  do  Centro  de  Informação  Toxicológica  e  números  das  licenças
sanitária e ambiental?

(____) Sim (____) Não

6 – Foi registrado algum caso de sensibilidade aos produtos empregados?

(____) Sim (____) Não

7 – Houve dano a qualquer bem móvel ou imóvel que não foi devidamente reparado?

(____) Sim (____) Não

Observações:

Assinatura:

1
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2019.
Sr. Chefe da SAPEV,
 
Solicitamos o encaminhamos dos presentes à SAD

para autorização de instrução do feito, no sentido de ser
contratada uma empresa especializada nos serviços de
controle de pragas para o exercício de 2019 deste TRE/AL,
conforme TR acostado (0491940).

 
Atenciosamente,
 
Gustavo Góis 
Assistente I da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 24/01/2019, às 11:39, 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
0491941 e o código CRC 3CBBFA5C.

0000146-73.2019.6.02.8000 0491941v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2019.
Senhor Secretário,
 
Encaminho o Termo de Referência 2019, que tem

como objetivo a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de controle de pragras, para aprovação
do TR.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 25/01/2019, às 06:49, 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
0492178 e o código CRC C28D3841.

0000146-73.2019.6.02.8000 0492178v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2019.
À SAPEV
 
Assunto: Encaminhamento. Termo de Referência.
 
 
Senhor Chefe,
 
Devolvo-lhe os presnetes autos para que aos mesmos seja

juntado o demonstrativo de previsão orçamentária da contratação.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2019, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497521 e o código CRC D710DD07.

0000146-73.2019.6.02.8000 0497521v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2019.
Sr. Secretário,
 
De ordem do Chefe desta SAPEV, informamos que a

informação requerida encontra-se no evento (0403537), mais
precisamente no item: Limpeza e Conservação 3390.39.78, no
valor de R$ 16.515,00.

 
Respeitosamente,
 
Gustavo Góis
Assistente I da SAPEV
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 07/02/2019, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498075 e o código CRC 41CE23E4.

0000146-73.2019.6.02.8000 0498075v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.
À Direção-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa

(0403537), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
aquisições para o corrente exercício, aprovo, ressalvado
entendimento contrário da AAMO, o TR de evento 0491940 e evoluo
o feito à consideração superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à AAMO, para eventual
pronuinciamento considerando a natureza dos serviços, e, ao depois,
à COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da mencionada
Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/02/2019, às 15:25, 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
0499456 e o código CRC 37BAD1A2.

0000146-73.2019.6.02.8000 0499456v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/02/2019, às 17:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499713 e o código CRC FB218C98.

0000146-73.2019.6.02.8000 0499713v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de fevereiro de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0499713, encaminho os

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

 
Após, à COFIN para reserva de crédito e,

consequentemente, à Secretaria de Administração, conforme
determina o artigo 9º da referida Resolução.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/02/2019, às 17:47, 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
0500483 e o código CRC 92112C9F.

0000146-73.2019.6.02.8000 0500483v1
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E-mail - 0501339

Data de Envio: 
  13/02/2019 19:25:47

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

Para:
    caroldedetizacao@hotmail.com

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
   Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer
remeter mensagem / e-mail relatando da impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
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E-mail - 0501340

Data de Envio: 
  13/02/2019 19:27:54

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

Para:
    maceiodedetizacao@hotmail.com

Assunto: 
   ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
   Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer
remeter mensagem / e-mail relatando da impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
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E-mail - 0501341

Data de Envio: 
  13/02/2019 19:29:35

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

Para:
    adm@ecosaudeambiental.com

Assunto: 
   ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
   Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer
remeter mensagem / e-mail relatando da impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
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E-mail - 0502141

Data de Envio: 
  14/02/2019 18:51:06

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

Para:
    comercial@sanihouse.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  

Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
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E-mail - 0502142

Data de Envio: 
  14/02/2019 18:52:51

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

Para:
    atendimento@sanihouse.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  
Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
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E-mail - 0502143

Data de Envio: 
  14/02/2019 18:53:55

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

Para:
    agilimpmaceio@gmail.com

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
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E-mail - 0502144

Data de Envio: 
  14/02/2019 18:55:03

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

Para:
    vendas@geopragas.com

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
   
Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
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E-mail - 0502146

Data de Envio: 
  14/02/2019 18:55:43

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

Para:
    cotato@vitalsaudeambiental.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
   Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
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E-mail - 0502147

Data de Envio: 
  14/02/2019 18:58:21

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

Para:
    maxcontrolebrasil@gmail.com

Assunto: 
   ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA NO SENTIDO DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
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E-mail - 0502148

Data de Envio: 
  14/02/2019 18:59:10

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

Para:
    comercial@sanihouse.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  
Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
    E_mail_0502141.html
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E-mail - 0502149

Data de Envio: 
  14/02/2019 18:59:38

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

Para:
    atendimento@sanihouse.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
    E_mail_0502142.html
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E-mail - 0502151

Data de Envio: 
  14/02/2019 19:00:19

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

Para:
    atendimento@sanihouse.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
    E_mail_0502142.html
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E-mail - 0502152

Data de Envio: 
  14/02/2019 19:00:52

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

Para:
    vendas@geopragas.com

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
   
Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
    E_mail_0502144.html
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E-mail - 0502153

Data de Envio: 
  14/02/2019 19:01:31

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

Para:
    comercial@sanihouse.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  
Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
    E_mail_0502141.html

E-mail SEIC 0502153         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 35



E-mail - 0502154

Data de Envio: 
  14/02/2019 19:02:09

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

Para:
    atendimento@sanihouse.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido E /OU não seja do interesse dessa empresa a contratação
em questão, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer remeter mensagem / e-mail relatando da
impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
    E_mail_0502142.html
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E-mail - 0506937

Data de Envio: 
  25/02/2019 14:55:40

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

Para:
    caroldedetizacao@hotmail.com

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer
remeter mensagem / e-mail relatando da impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    T. Referência - pdf.pdf
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E-mail - 0506955

Data de Envio: 
  25/02/2019 15:05:34

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

Para:
    agilimpmaceio@gmail.com

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer
remeter mensagem / e-mail relatando da impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    T. Referência - pdf.pdf
    E_mail_0506937.html
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E-mail - 0507111

Data de Envio: 
  25/02/2019 17:02:32

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

Para:
    conatato@acentraldedetizadora.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
   Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer
remeter mensagem / e-mail relatando da impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg. a qui. das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    T. Referência - pdf.pdf
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E-mail - 0507655

Data de Envio: 
  26/02/2019 13:57:58

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

Para:
    atendimento@controllededetizadora.com.br

Assunto: 
  ORÇAMENTO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. CONTROLE DE PRAGAS. TRE-AL

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Representante,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem, pelo presente, solicitar cotação de SERVIÇOS DE CONTROLE
DE PRAGAS URBANAS, conforme TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO.

Caso não possa V. Senhoria atender ao pedido, solicitamos a sua gentileza no sentido de nos fazer
remeter mensagem / e-mail relatando da impossibilidade.

OBS: DESTACAMOS DA RELEVÂNCIA DE NOS INFORMAR O VALOR DOS SERVIÇOS APRESENTANDO-SE O
MAIOR DESCONTO QUE SE FAÇA POSSÍVEL PARA ESSA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, UMA VEZ
QUE PODERÁ, NOS TERMOS DA LEI, SER REFERIDA PRESTAÇÃO CONTRATADA DIRETAMENTE - POR VIA DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO.

*APELAMOS À SUA GENTILEZA DE TENTAR NOS OFERTAR RESPOSTA NO PRAZO DE: 05 DIAS

Por oportuno, informamos a Razão Social deste Órgão : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais - SEIC - TRE/AL
Correio eletrônico: seic@tre-al.jus.br
josesantos@tre-al.jus.br
Telefones: (82) 2122-7711/7712

Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras, das 07h30 às 13h30
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió - AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de
vetores e pragas urbanas, com fornecimento de material,  em duas etapas, sendo a
segunda  etapa  realizada  6  (seis)  meses  após  a  primeira,  em  imóveis  sob
responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do
Estado, conforme descrito neste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Promover condições necessárias ao perfeito desempenho das atividades inerentes
a esta Justiça Especializada, especialmente no que se refere à necessidade de manter
as dependências dos imóveis sob sua responsabilidade limpas e higienizadas, através
do controle  de pragas urbanas e vetores como ratos,  baratas,  escorpiões e outros
agentes capazes de transmitir doenças infecto contagiosas, que expõem a saúde dos
servidores e demais usuários dos imóveis, como também capazes de causar danos a
documentos e equipamentos públicos. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Desinsetização;

3.1.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
aracnídeos  e  insetos  que  possam  transmitir  infecções,  por  meio  de  carreamento
externo  (transmissão  passiva  ou  mecânica)  ou  interno  (transmissão  biológica)  de
microrganismos;

3.2. Desratização;

3.2.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
roedores que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.3. Descupinização;

3.3.1.  Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
cupins que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.4.  As técnicas,  equipamentos e materiais empregados na realização dos serviços
deverão  ser  suficientes  ao  objetivo  deste  Termo,  bem  como  ser  adequadas  às
características das edificações, seu mobiliário e seu funcionamento;

3.5. Os serviços nos prédios localizados na capital deverão ser executados fora do
horário  de  expediente,  de  modo  que  não  precise  haver  as  suas  respectivas
desocupações que impliquem na interrupção das suas atividades;

3.6. Os serviços nos prédios que sediam os Cartórios Eleitorais no interior, deverão ser
executados em dias de expediente, das 08:00 às 13:30 h, mediante desocupação dos

1

Termo de Referência Ajustado (0507781)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 41



      

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

mesmos,  respeitada  a  permanência  de  um  servidor  para  acompanhamento  dos
serviços, de acordo com programação a ser encaminhada previamente aos respectivos
cartórios;

3.7. A conclusão  dos  serviços  previstos  neste  Termo  não  exime  o  prestador  de
responder  pelos  vícios  aparentes  e  ocultos  segundo  disposições  legais  e  deste
instrumento, bem como normas de proteção ao consumidor;

3.8. A  contratada  será  objetivamente  responsável  direta  por  quaisquer  danos  à
integridade de servidores ou terceiros, na hipótese de não serem adotadas as cautelas
recomendadas  pelo  fabricante,  órgãos  de  saúde  e  controladores/fiscalizadores,
contratadas ou aquelas incluídas neste termo de referência;

3.9. Os serviços deverão ser realizados nos imóveis conforme consta do ANEXO I.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.  Apresentar,  mediante solicitação da gestão contratual,  no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o
cronograma de execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados;

4.2.  Apresentar,  junto  ao  plano  de  trabalho  referido  no  item  4.1,  o  Procedimento
Operacional  Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras
manipulações  autorizadas  para  produtos  saneantes  desinfestantes,  da  técnica  de
aplicação, da utilização e manutenção de equipamentos, de transporte, de destinação
final e outros procedimentos técnicos ou operacionais, inclusive com informações sobre
o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, biossegurança
e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente;

4.3.  Iniciar  a  execução  em primeira  etapa  dos  serviços  em  todos  os  imóveis
relacionados  no  ANEXO  I,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  partir  do
recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.4. Iniciar, seis meses após a realização do serviço descrito no item 4.3, a execução
em  segunda etapa  dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a
ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.5.  Efetuar  os  trabalhos  de  modo a  garantir  a  qualidade  e  segurança  do  serviço
prestado  e  minimizar  o  impacto  ao  meio  ambiente,  à  saúde  do  consumidor  e  do
aplicador de produtos saneantes desinfestantes;

4.6.  Afixar  em  cada  imóvel  atendido,  cartazes  informando  a  realização  da
desinfestação, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do
Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de
acordo com o Art. 21 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.7. Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos
os  locais  relacionados  neste  Termo  de  Referência,  acompanhada(s)  das  devidas
informações bancárias, necessárias ao pagamento por este Tribunal;
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4.7.1  Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e
pragas urbanas só terá validade se for emitida por pessoa jurídica de direito privado,
ficando vedada a compra de nota fiscal avulsa por pessoa física junto às Secretarias de
Finanças  (ou  órgão  semelhante)  das  Prefeituras  Municipais,  para  os  fins  de
comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas
4.8.  Anexar  à(s)  nota(s)  fiscal(ais)  os  comprovantes  de  execução  de  serviços,  de
acordo com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.9. Reparar,  corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração
de Prédios e Veículos - SAPEV;

4.10. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros,  decorrentes  de  sua culpa  ou  dolo  na execução  do objeto  do contrato,
utilização  e  manipulação  de  produtos  (venenos  e  antídotos),  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos
pelo TRE/AL;

4.11. Arcar  com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada  por  seus  técnicos  durante  a  execução  dos  serviços,  ainda  que  nas
dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

4.12. Implantar,  de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;

4.13. Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas
especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA;

4.14. Utilizar  exclusivamente  empregados  seus,  devidamente  identificados  com
crachás,  uniformizados,  qualificados  e  com  experiência,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de  indenizações  e  seguros;  devendo  ser
cumpridas as normas gerais e/ou especiais de segurança e de medicina do trabalho,
principalmente as afetas à natureza dos serviços contemplados neste Termo;

4.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

4.16. Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade
exigidas  na  contratação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e  previdenciária,  o
licenciamento junto às autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se
sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;

4.17. Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços
além dos  produtos  saneantes  desinfestantes  e  equipamentos,  em veículos  que  os
isolem dos ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de
vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos
perigosos;

3

Termo de Referência Ajustado (0507781)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 43



      

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

4.18. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado
original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações;

4.19.  Fornecer  materiais,  produtos  e  equipamentos  de  trabalho,  principalmente  de
segurança,  coletivos  e  individuais,  (EPIs  e  EPCs),  adequados  e  necessários  à
consecução dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus
para o contratante, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais,
produtos e equipamentos empregados;

4.20.  Promover  a  sinalização  e  proteção  adequada  relativa  aos  serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

4.21.  Comunicar  ao  responsável  pelo  acompanhamento  do  contrato,  por  escrito,
qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados
necessários, em no máximo 24 h.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.  Emitir  Ordem  de  Serviço  após  análise  e  aprovação  do  Plano  de  Trabalho
referenciado no item 4.1;

5.1. Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo e qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados
para  tanto,  comunicando  à CONTRATADA as ocorrências  de  quaisquer  fatos,  que,
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

5.2. Nomear  formalmente  como  Gestor  do  contrato,  servidor  lotado  na  Seção  de
Administração de Prédios e Veículos;

5.3. Nomear  formalmente  como  Fiscal(is)  do  contrato,  servidor  da  Seção  de
Administração de  Prédios  e  Veículos,  distinto  do gestor,  quando os  serviços  forem
prestados no edifício sede do TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem
prestados nos galpões B, C, D e do Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de
Maceió, para os serviços realizados na área específica do Fórum e servidor lotado na
Secretaria de Tecnologia e Informação para os serviços na área específica do Galpão
de  Urnas  e  os  Chefes  dos  Cartórios  quando  os  serviços  forem  realizados  nas
respectivas Zonas Eleitorais do interior.

6. DA GESTÂO, FISCALIZAÇÃO E ATESTADO DA REALIZAÇÃO  DOS SERVIÇOS

6.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos  os  serviços,  é  reservado  o  direito  ao CONTRATANTE,  através  de seu(s)
Gestor(es)  e Fiscal(is),  de,  sem que de qualquer  forma restrinja  a  plenitude dessa
responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização sobre  os  serviços,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso;

6.1.1. Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços;

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento
da execução do escopo contratado;
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6.1.3.  Realizar  a  supervisão  das  atividades  desenvolvidas  pela  CONTRATADA,
podendo efetivar avaliação periódica;

6.1.4. Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente
à indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo
das demais sanções disciplinadoras contratuais;

6.2. A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários de Avaliação do
Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o ANEXO III;

6.2.1. O preenchimento e devolução das avaliações é opcional;

6.3. Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de execução de serviços
emitido conforme consta no item 4.8.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor
total contratado, após a conclusão total de cada uma das etapas, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo
ateste pelo Gestor  do Contrato,  uma vez atendidas todas as exigências relativas à
perfeita execução do objeto contratual, segurança, habilitação, condições técnicas, e
regularidade fiscal  e  previdenciária,  mediante ordem bancária de crédito  em conta-
corrente.
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.;

7.4. O TRE-AL,  por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado pela Secretaria
da Receita Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata a cláusula acima.

8. DA GARANTIA DO OBJETO

8.1 A garantia dos serviços previstos neste Termo de Referência é de, no mínimo, 06
(seis) meses, a partir da data constante no comprovante de execução de serviços de
cada imóvel;
8.2. A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de Garantia.

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

5
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9.1. Além do  previsto  no  art.  7º  da  Lei  Federal  nº  10.520/02,  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, de acordo
com o praticado na última contratação:
9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9.1.2. Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o limite de 5%
(cinco por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) dias no
início da execução dos serviços e no cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.4. Multa  de 15% (quinze por cento) para o caso de inexecução total  do objeto,
também entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no cumprimento das
obrigações contratadas, inclusive início da execução;

9.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

10.2. O valor global da contratação será o valor total proposto para a realização dos
serviços nos imóveis relacionados no ANEXO I;

10.3. Será  considerado  vencedor  o  licitante  que  oferecer  a  Proposta  de  Preço  de
menor valor global;

10.3.1.  A aceitação da Proposta de Preço de menor valor global fica condicionada à
apresentação da Planilha de Formação de Preços, conforme o ANEXO II;

10.4. No procedimento licitatório, a empresa deverá apresentar junto a sua proposta a
discriminação  dos  produtos  a  serem  utilizados  e  seus  respectivos  registros  no
Ministério da Saúde;

10.4.1.  A aceitação  da  proposta  estará  condicionada  à  consulta  dos  números  de
registro no sítio do Ministério da Saúde;

10.5. Na apresentação da proposta, a empresa deverá comprovar o cumprimento da
legislação de segurança do trabalho, apresentando comprovantes de cumprimento do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9), Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-7) e apresentação dos Atestados de
Saúde Ocupacional – ASO dos funcionários empregados na realização dos trabalhos
contratados;

10.6. O contrato será firmado com vigência de 12 meses;

6
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10.7. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá confirmar os endereços dos
imóveis na Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV;

10.8. Não é permitida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral para a execução dos serviços em comento;

10.9. Não  é  permitida  a  veiculação  de  publicidade,  vinculativa  ou  não,  acerca  do
contrato  firmado  com  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  salvo  se
documentalmente autorizado pela Administração;

10.10. A empresa especializada deve ter letreiro em sua fachada indicando seu nome
de fantasia, os serviços prestados e o número da licença sanitária;

10.11. Além das especificações deste Termo de Referência, a execução do contrato,
será regida pelas normas da ANVISA, em particular a RDC nº 52/2009 ou outra que
vier  substituí-la,  sem  prejuízo  da  utilização  de  outros  dispositivos  previstos  na
legislação.

Maceió/AL, 26 de fevereiro de 2019.

Gustavo Antonio Góis dos Santos
Assistente I – SAPEV
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ANEXO I
ENDEREÇOS E DIMENSÕES DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS SERVIÇOS

Imóvel Endereço Distância
aprox. da

capital

Área
aprox. em

m²

Serviço a ser realizado

Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 0 3.815,70 Desinsetização Desratização

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio Antigo) 0 3.164,87 Desinsetização Desratização

Fórum Eleitoral
- Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 1.415,5 Desinsetização Desratização

Galpão de
Urnas - Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 992,83 Desinsetização Desratização

Galpões (B-C-
D)

Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 0 812,36 Desinsetização Desratização

04ª ZE Rua Coronel Costa Nunes, 346, Centro, Anadia-AL 90 km 219,5 Desinsetização

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 88 km 125,86 Desinsetização Desratização

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 47 km 132 Desinsetização Desratização

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador Tércio
Wanderley, Coruripe-AL

88 km 134,40 Desinsetização Desratização

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 38 km 201,6 Desinsetização Desratização

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 53 km 157,44 Desinsetização Desratização

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 138 km 179,48 Desinsetização Desratização

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 236 km 128,10 Desinsetização Desratização

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 76 km 116,9 Desinsetização Desratização

13ª ZE Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, Penedo-AL 161 km 227,82 Desinsetização Desratização
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14ª ZE Rua do Varadouro, nº 531, Centro, Porto Calvo-AL 102 km 210,78 Desinsetização Desratização

15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio Largo-AL 28 km 301,95 Desinsetização Desratização

16ª ZE Praça Osman Costa Pinto, S/N, Centro, São José da Laje-AL 99 km 24,75 Desinsetização

17ª ZE Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do Quitunde-AL 57 km 50 Desinsetização

18ª ZE Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, Centro, São Miguel dos Campos-AL 60 km 60 Desinsetização Desratização

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do Ipanema-AL 207 km 280,33 Desinsetização

20ª ZE Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, Traipu 184 km  32,24 Desinsetização Desratização

21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos Palmares-AL 77 km 256,20 Desinsetização

22ª e 55ª ZE’s Fórum Eleitoral de Arapiraca
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 km 513,85 Desinsetização Desratização

23ª ZE Av. Horácio Gomes de Melo, 620, Centro, Capela-AL. 63 km 237,80 Desinsetização Desratização

24ª ZE Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 114 km 28 Desinsetização

25ª ZE Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 131 km 199,55 Desinsetização Desratização

26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-AL 29 km 257,35 Desinsetização

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 287 km  24,3 Desinsetização

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 123 km 167,59 Desinsetização

29ª ZE Rua 22 de dezembro, 181, Centro, Batalha-AL 184 km 300 Desinsetização

30ª ZE Rua Dezesseis de Maio, S/N, Igreja Nova-AL 158 km 19,44 Desinsetização

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 190 km 255,10 Desinsetização Desratização

32ª ZE Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 284 km 305,37 Desinsetização

34ª ZE Rua Loteamento Benedito Mascarenhas, 23, Centro, Teotônio Vilela-AL 181 km 92,92 Desinsetização
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35ª ZE Rua Floriano Peixoto, 417, Centro, Junqueiro-AL 113 km 152,34 Desinsetização Desratização

36ª ZE Praça Cônego Jacinto, nº 05, Centro, Limoeiro de Anadia-AL 109 km 61,54 Desinsetização

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do Colégio-AL 171 km 92,96 Desinsetização

38ª ZE Av. Ulisses Guedes, 268, Centro, Piaçabuçu-AL. 136 km 162 Desinsetização

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 320 km 137,2 Desinsetização Desratização

40ª ZE Rua Olavo Bilac, 318, Centro, Delmiro Gouveia/AL 300 km 229,16 Desinsetização Desratização

41ª ZE Rua Benedito Mascarenhas, nº 44, Centro, Santa Luzia do Norte-AL 50 km 164 Desinsetização

42ª ZE Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, Olho d’Água das Flores-AL 208 km 141,79 Desinsetização

43ª ZE Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, Maribondo-AL 89 km 340 Desinsetização Desratização

44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 157 km 165,63 Desinsetização

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 151 km 134,05 Desinsetização Desratização

46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 177 km 102 Desinsetização

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 110 km 202,49 Desinsetização Desratização

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 77 km 76,32 Desinsetização Desratização

49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-AL. 128 km 141,12 Desinsetização Desratização

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 233 km 153,78 Desinsetização Desratização

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 217 km 240 Desinsetização

52ª ZE Praça Bom Jesus, 52, Centro, Matriz de Camaragibe-AL 81 km 140,77 Desinsetização Desratização

53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, Centro, Joaquim Gomes-AL 61 km 110 Desinsetização

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 6.705 km

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 19.476 m²
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ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 16.079,44 m²
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ANEXO II
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação  de serviços de controle  de  vetores  e  pragas  urbana s,  com
fornecimento de material, em duas aplicações, sendo  a segunda aplicação realizada 6 (seis) meses após a primeira, em
imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional E leitoral de Alagoas, no interior e na capital do Es tado.

Quantitativos (A) Valor unitário (B) Valores parciais  (A x B)

Quilometragem 6.705 km R$ v,vv / km R$ vv.vvv,vv (C)

Dedetização 19.476 m² R$ v,vv / m² R$ vv.vvv,vv (D)

Desratização 16.079,44 m² R$ v,vv / m² R$ v.vvv,vv (E)

VALOR DA PROPOSTA POR ETAPA R$ v.vvv,vv (C + D + E)

NÚMERO DE ETAPAS 2

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ v.vvv,vv (2 x (C + D + E ))

Os endereços e dimensões dos imóveis e os serviços a ser realizados em cada um deles encontram-se devi damente discriminados
no ANEXO I do Termo de Referência.
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ANEXO III
Serviço de controle de vetores e pragas urbanas - Avaliação

Prédio:

Serviço: Dedetização (___)Sim   (___) Não Desratização (___) Sim   (___) Não

Data de realização do serviço: ____ / _______________ / ________

Horário:

Tempo de duração dos serviços:

Questionário:

1 – O veículo de transporte do aplicador possui compartimento de carga isolado do
compartimento dos passageiros? 

(____) Sim (____) Não

2 – O veículo de transporte do aplicador apresenta externamente sinalização indicativa
de transporte de produtos perigosos?

(____) Sim (____) Não

3 – O aplicador apresentou-se devidamente trajado e identificado?

(____) Sim (____) Não

4 – Durante a manipulação dos produtos e sua aplicação, o aplicador fez uso dos EPIs
(equipamentos de proteção individual)?

(____) Sim (____) Não

5 – Foi afixado cartaz constando: o serviço realizado, data, nome e grupo químico do
produto,  telefone  do  Centro  de  Informação  Toxicológica  e  números  das  licenças
sanitária e ambiental?

(____) Sim (____) Não

6 – Foi registrado algum caso de sensibilidade aos produtos empregados?

(____) Sim (____) Não

7 – Houve dano a qualquer bem móvel ou imóvel que não foi devidamente reparado?

(____) Sim (____) Não

Observações:

Assinatura:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1531 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 
*Tratam os autos de solicitação da Seção de Administração de

Prédios e Veículos, objetivando a contratação de empresa com especialização
em controle de pragas - na conformidade de Termo de Referência, evento -
(0507781).

 
Originalmente, intentou-se a contratação do presente objeto por

via do P.A (SEI) 1856-02.2017).
 
Validadas as informações em evento (0466726), onde se ressalta

da impossibilidade de contratação da empresa que apresentou o melhor
preço, e se demonstra da plena aptidão e regularidade da empresa Controlle
Dedetizadora - Terliz Rodirgues de Morais Eireli - ME, segunda colocada,
encaminhou-se o procecimento à Secretaria de Adminsitração, para
autorização da contratação (0485776), que fez seu encaminhamento à COMAP.

 
O então Coordenador da COMAP, em evento ( 0486067), devido à

iminência de encerramento do exercício financeiro, e verificando que o serviço
contratado, segundo o Termo de Referência, referia-se ao findo exercício 2018,
sugeriu que a Unidade requsitante juntasse novo termo de Referência,
contemplando tal ciscunstância e outras, caso houvesse. Todavia, a
SAPEV mateve o mesmo Termo de referência (0486181), expressando, por
conseguinte, nenhuma alteração no objeto.

 
A empresa Controlle Dedetizadora fora consultada e apresentou

os mesmos valores da proposta antes apresentada em julho/2018 para a
execução dos serviços; contudo majorando-a em cerca de R$ 200,00 (duzentos
reais) as despesas com transporte; redundando, pois, a sua proposta em R$
7.988,40 (Sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) cada
aplicação (0507997), sendo o montante de R$ 15.976,80 (Quinze mil,
novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) para a duas aplicações
anuais queridas. De tal sorte, ainda figurando como proposta comercial mais
vantajosa que a terceira colocada (0405624).

 
Em evento (0508452) fez-se a juntada de Certidões exigidas, bem

como em (0464892 ) e em (0466725), o que demonstra a plena regularidade da
prestadora de serviços para contratar com a Adminsitração pública.
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Sendo o disposto, reiteramos a solução antes sugerida por esta
Seção de Instruções Contratuais, com o fim de se efetuar a contratação da
empresa Controlle Dedetizadora, de forma direta. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 27/02/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/02/2019, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0507866 e o código CRC 45173FBB.

0000146-73.2019.6.02.8000 0507866v6
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Maceió26 de fevereiro de 2019.

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas.

Telefone: (82) 21227711

Email:

Conforme solicitado, segue a nossa proposta para o Controlle Integrado de Pragas Urbanas.

PROCEDIMENTOS PADRÕES DO CONTROLLE INTEGRADO

� Aplicação espacial (UBV)  em áreas internas ou externas.

� Gel Formicida para formigas domésticas.

� Gel Baraticida em área de alimentos.

Essa técnica de aplicação é indicada para 

controle de insetos e aracnídeos em áreas 

externas, almoxarifados, galpões e arquivos,

atingindo até 15 metros de distância ou altura.

Devido a essa grande capacidade de 

penetração e desalojamento de insetos em 

locais de difícil acesso, conseguimos ótimo 

resultados em ambientes diversos.  

Sempre que necessário, utilizaremos isca à 

base de gel para formigas. Este produto é 

altamente atrativo para várias espécies de 

formigas domésticas, que será levado ao 

formigueiro pelas próprias formigas, fazendo 

com que a rainha e milhares de ninfas sejam 

contaminadas por “Efeito Dominó”, 

alcançando todo o ciclo biológico desses 

insetos.

Visando o extermínio de Blattellas germânicas, 

conhecidas como “Baratas Francesinhas”, faremos uso 

de produtos à base de Gel. Tratase de uma isca em forma 

de gel, que será aplicado em vários pontos estratégicos, 

principalmente junto às áreas infestadas. Por se tratar de 

uma aplicação muito segura, pode ser utilizada em 

qualquer circunstância e ambiente, sem riscos de 

contaminação, mesmo em áreas delicadas, como por 

exemplo, cozinhas, laboratórios e hospitais.

E-mail - PROPOSTA ATUALIZADA (0507997)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 57



Alvara S 00523 17

–

574 

10

82 3353.5250

82 99946.9714

82 98726 3728

82 99404.8967

CONTROLLE contra Escorpiões e Baratas de Esgoto

� Uso de inseticidas Líquidos. 

� Uso de Pó Seco inseticida nas caixas de gordura e passagem.

� Uso de Fumaça inseticida em fossas e galerias subterrâneas de esgoto.

Aplicação em todo o perímetro, com a abertura 

das caixas de esgoto e caixas de gordura para 

posterior aplicação inicial de inseticidas 

líquidos, fazendo uso de produtos com alto 

residual e choque.

Tratase de um pó inseticida hidrossolúvel e 

repelente, que adere nas paredes das caixas de 

passagem e caixas de gordura, proporcionando 

o controle de baratas e escorpiões por longo 

período.

Este serviço será realizado através do 

equipamento termonebulizador motorizado, a

fumaça inseticida irá percorrer toda a tubulação 

de esgoto até a fossa ou rede de esgoto

eliminando os insetos.
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CONTROLE DE ROEDORES – PRINCIPAIS ESPÉCIES / PRODUTOS E MÉTODOS

� Rattus rattus  (Rato de Telhado). Rato de tamanho médio, possui uma cauda muito longa (maior do que o corpo) 
o que lhe dá grande equilíbrio para se locomover por vigas de telhado, fios elétricos, etc. Costuma habitar forros 
e telhados e tem hábito noturno.

� Rattus norvegicus  (Ratazana). É o maior das 03 espécies. Seus hábitos são terrestres ou subterrâneos, fazendo 
ninhos e tocas nos jardins, terrenos baldios e rede de esgoto. Não costumam invadir as áreas internas dos imóveis.

� Mus musculus  (Camundongo). Conhecido como camundongo, é o de menor tamanho entre as três espécies 
urbanas. Costuma fazer seus ninhos dentro dos imóveis, em armários, sob pallets de madeiras, dentro de caixas, 
e etc.

� Grãos 100% integrais. Os grãos oferecem o controle total de roedores nas mais diversas situações, ideal para
controle em indústrias alimentícias, supermercados, centros de distribuição, restaurantes, shoppings centers,
etc. Blocos Extrusados em parafina. Produto recente no mercado, especialmente indicada para áreas úmidas, 
tais como, galerias subterrâneas de esgoto, canais de águas pluviais e áreas externas. PIP  Postos de Inspeção 
Permanente. Atendendo às exigências de órgãos fiscalizadores, como Vigilância Sanitária e Anvisa, os PIPs 
(Postos de Inspeção Permanente) são trancados à chave e instalados em pontos estratégicos, o monitoramento 
periódico dos PIPs permite rápida reposição das iscas sempre que houver sinais de consumo.  
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Nasututermes

A rainha põe aproximadamente 

.
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FREQUÊNCIA DAS APLICAÇÕES;

� 02 Aplicações utilizando pó seco Inseticida e nas caixas de gordura/esgoto contra baratas e escorpiões. 

� 02 Aplicações fazendo uso de gel inseticida contra baratas “Francesinhas” (Blattellas germânicas) e 

formigas doceiras em todas as áreas de alimentação.

� 02 Aplicações contra roedores (ratos de esgoto, ratos de telhado e camundongos), incluindo o 

monitoramento dos PIPs (Postos de Inspeção Permanente) que serão devidamente instalados em 

pontos estratégicos.

� 02 Aplicações através de pulverização Spray e atomização espacial, contra insetos rasteiros (baratas e 

formigas) e aracnídeos (aranhas e escorpiões) em nas demais dependências.

Garantias: Assistência durante os 12 meses contratados, onde nos comprometemos a realizar aplicações 

complementares e pontuais, visando debelar qualquer foco de reinfestação aranhas, baratas francesinhas, 
baratas de esgoto, cupins de solo, escorpiões, formigas doceiras e ratos. Estas aplicações serão realizadas sem 

qualquer custo adicional para o cliente.

Esta assistência gratuita NÃO abrange infestações de Pombos, Morcegos, barreira química no solo contra cupins, Cupins

de madeira seca e insetos voadores. Serviços contratados à parte.

CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

� Valor Total: R$ 7.720,20 (Sete mil setecentos e vinte reais e vinte centavos).

� Condições de pagamento: Com empenho

� Prazo de Execução do Serviço: Agendamento

� Validade da Proposta: 90 dias.

� Garantia: 12 meses com 02 Aplicações com intervalo de 06 meses entre cada aplicação.

� Pragas: Aranhas, baratas francesinhas, baratas de esgoto, Cupins de solo, Escorpiões, Formigas doceiras, Ratos e 

Traças.

Declaramos como responsável técnico a Sra. Maria Cícera Bezerra Calheiros, Reg. CRQ 17.400.437, legalmente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas.

E-mail - PROPOSTA ATUALIZADA (0507997)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 61



Alvara S 00523 17

–

574 

10

82 3353.5250

82 99946.9714

82 98726 3728

82 99404.8967

10

– –

5250 98726 3728

18087 6 7493

Edifício 

Sede

Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, 

MaceióAL (Prédio Novo)
0 3.815,70 Desinsetização Desratização

Edifício 

Sede

Praça Visconde de Sinimbu, S/N, 

Centro, MaceióAL (Prédio Antigo)
0 3.164,87 Desinsetização Desratização

Fórum 

Eleitoral 

Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de 

Lourdes, MaceióAL

0 1.415,5 Desinsetização Desratização

Galpão de 

Urnas 

Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de 

Lourdes, MaceióAL

0 992,83 Desinsetização Desratização

Galpões (B

CD)

Av. Menino Marcelo, 7200 BCD, 

Serraria, MaceióAL

0 812,36 Desinsetização Desratização

04ª ZE
Rua Coronel Costa Nunes, 346, 

Centro, AnadiaAL
90 km 219,5 Desinsetização

05ª ZE
Rua Frederico Maia, 11, Centro, 

ViçosaAL
88 km 125,86 Desinsetização Desratização

06ª ZE
Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José 

Paulino, AtalaiaAL
47 km 132 Desinsetização Desratização

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens 

Wanderley, Bairro: Comendador 

Tércio

Wanderley, CoruripeAL

88 km 134,40 Desinsetização Desratização

08ª ZE
Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, 

PilarAL
38 km 201,6 Desinsetização Desratização
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09ª ZE
Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, 

MuriciAL
53 km 157,44 Desinsetização Desratização

10ª ZE
Praça da Independência, 252, Centro, 

Palmeira dos ÍndiosAL
138 km 179,48 Desinsetização Desratização

11ª ZE
Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, 

Pão de AçúcarAL
236 km 128,10 Desinsetização Desratização

12ª ZE
Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, 

Passo de CamaragibeAL
76 km 116,9 Desinsetização Desratização

13ª ZE

Rodovia Engenheiro Joaquim 

Gonçalves, 502, Santa Luzia, Penedo

AL

161 km 227,82 Desinsetização Desratização

14ª ZE
Rua do Varadouro, nº 531, Centro, 

Porto CalvoAL
102 km 210,78 Desinsetização Desratização

15ª ZE
Av Pres. Fernando Collor de Mello, 

48, Tabuleiro do Pinto, Rio LargoAL
28 km 301,95 Desinsetização Desratização

16ª ZE
Praça Osman Costa Pinto, S/N, 

Centro, São José da LajeAL
99 km 24,75 Desinsetização

17ª ZE
Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, 

Centro, São Luiz do QuitundeAL
57 km 50 Desinsetização

18ª ZE
Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, 

Centro, São Miguel dos CamposAL
60 km 60 Desinsetização Desratização

19ª ZE
Av Presidente Dutra, 385, BR 316, 

Monumento, Santana do IpanemaAL
207 km 280,33 Desinsetização

20ª ZE
Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, 

Traipu
184 km 32,24 Desinsetização Desratização

21ª ZE
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 

S/N, Centro, União dos PalmaresAL
77 km 256,20 Desinsetização

22ª e 55ª 

ZE’s

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, 

N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 km 513,85 Desinsetização Desratização

23ª ZE
Av. Horácio Gomes de Melo, 620, 

Centro, CapelaAL.
63 km 237,80 Desinsetização Desratização

24ª ZE
Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, 

Centro, Colônia LeopoldinaAL
114 km 28 Desinsetização

25ª ZE
Praça Batista Acioly, 40, Centro, 

MaragogiAL
131 km 199,55 Desinsetização Desratização
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26ª ZE
Rua Capitão Bernardino Souto, 225, 

Centro, Marechal DeodoroAL
29 km 257,35 Desinsetização

27ª ZE
Praça Cel. José Malta de Sá, 14, 

Centro, Mata Grande  AL
287 km 24,3 Desinsetização

28ª ZE
Rua 13 de Junho, 216, Centro, 

QuebranguloAL 
123 km 167,59 Desinsetização

29ª ZE
Rua 22 de dezembro, 181, Centro, 

BatalhaAL
184 km 300 Desinsetização

30ª ZE
Rua Dezesseis de Maio, S/N, Igreja 

NovaAL
158 km 19,44 Desinsetização

31ª ZE
Rua Profa. Maria José de R. Barros, 

S/N, Centro, Major IsidoroAL
190 km 255,10 Desinsetização Desratização

32ª ZE
Rua Campo Grande, 60, Xingó, 

PiranhasAL
284 km 305,37 Desinsetização

34ª ZE

Rua Loteamento Benedito 

Mascarenhas, 23, Centro, Teotônio 

VilelaAL

181 km 92,92 Desinsetização

35ª ZE Rua Floriano Peixoto, 417, Centro, 

JunqueiroAL

113 km 152,34 Desinsetização Desratização

36ª ZE
Praça Cônego Jacinto, nº 05, Centro, 

Limoeiro de AnadiaAL
109 km 61,54 Desinsetização

37ª ZE
Av. Governador Moacir Andrade, 

621, Centro, Porto Real do ColégioAL
171 km 92,96 Desinsetização

38ª ZE
Av. Ulisses Guedes, 268, Centro, 

PiaçabuçuAL.
136 km 162 Desinsetização

39ª ZE
Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, 

Água BrancaAL
320 km 137,2 Desinsetização Desratização

40ª ZE
Rua Olavo Bilac, 318, Centro, 

Delmiro Gouveia/AL
300 km 229,16 Desinsetização Desratização

41ª ZE
Rua Benedito Mascarenhas, nº 44, 

Centro, Santa Luzia do NorteAL
50 km 164 Desinsetização

42ª ZE
Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, 

Olho d’Água das FloresAL
208 km 141,79 Desinsetização

43ª ZE
Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, 

MaribondoAL
89 km 340 Desinsetização Desratização

44ª ZE
Av. Progresso, 360, Girau do 

PoncianoAL
157 km 165,63 Desinsetização

45ª ZE
Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, 

Centro, IgaciAL
151 km 134,05 Desinsetização Desratização

46ª ZE
Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, 

CacimbinhasAL
177 km 102 Desinsetização
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47ª ZE
Av. João Fernandes Vieira, 495, 

Centro, Campo AlegreAL
110 km 202,49 Desinsetização Desratização

48ª ZE
Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, 

Boca da MataAL
77 km 76,32 Desinsetização Desratização

49ª ZE
Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 

01, Centro, São SebastiãoAL.
128 km 141,12 Desinsetização Desratização

50ª ZE
Rua Manoel Martins Lemos, 120, 

Centro, MaravilhaAL
233 km 153,78 Desinsetização Desratização

51ª ZE
Av. Manoel Marciano, 418, Centro, 

São José da TaperaAL
217 km 240 Desinsetização

52ª ZE
Praça Bom Jesus, 52, Centro, Matriz 

de CamaragibeAL
81 km 140,77 Desinsetização Desratização

53ª ZE
Praça Laurentino Gomes de Barros, 

Centro, Joaquim GomesAL
61 km 110 Desinsetização

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 6.705 km

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 19.476 m²

ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 16.079,44 m²

E-mail - PROPOSTA ATUALIZADA (0507997)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 65



Alvara S 00523 17

–

574 

10

82 3353.5250

82 99946.9714

82 98726 3728

82 99404.8967

�

�

�

�

� 12

�

.

E-mail - PROPOSTA ATUALIZADA (0507997)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 66



Certidão - DIVERSAS - Controlle (0508452)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 67



Certidão - DIVERSAS - Controlle (0508452)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 68



Certidão - DIVERSAS - Controlle (0508452)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 69



Certidão - DIVERSAS - Controlle (0508452)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 70



Certidão - DIVERSAS - Controlle (0508452)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 71



Certidão - DIVERSAS - Controlle (0508452)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 72



Certidão - DIVERSAS - Controlle (0508452)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 73



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 1531, 0507866, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/02/2019, 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
0508506 e o código CRC D743BFF0.

0000146-73.2019.6.02.8000 0508506v1
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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 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(0508506).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/02/2019, às 14:55, 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
0508527 e o código CRC 29BF471C.
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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 2019.
À Seção de Administração de Prédios e Veículos

(c/c à COFIN para conhecimento),
 
Senhor Chefe da SAPEV,
 
Diante de extinção de unidades eleitorais da

circunscrição submetida à jurisdição deste Tribunal Regional
Eleitoral, consultamos essa unidade, para melhor utilização
dos recursos disponíveis, quanto à correspondência dos
registros consignados no Termo de Referência (evento
0507781), visto que aparentemente ele apresenta nosso
Estado com 53 zonas eleitorais. 

Se reduzido a quantidade de zonas eleitorais,
podemos ter uma redução do valor a ser reservado.

 
Atenciosaemente,

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/02/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 01/03/2019, às 08:45, 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
0508603 e o código CRC 143D052D.
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de
vetores e pragas urbanas, com fornecimento de material,  em duas etapas, sendo a
segunda  etapa  realizada  6  (seis)  meses  após  a  primeira,  em  imóveis  sob
responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do
Estado, conforme descrito neste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Promover condições necessárias ao perfeito desempenho das atividades inerentes
a esta Justiça Especializada, especialmente no que se refere à necessidade de manter
as dependências dos imóveis sob sua responsabilidade limpas e higienizadas, através
do controle  de pragas urbanas e vetores como ratos,  baratas,  escorpiões e outros
agentes capazes de transmitir doenças infecto contagiosas, que expõem a saúde dos
servidores e demais usuários dos imóveis, como também capazes de causar danos a
documentos e equipamentos públicos. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Desinsetização;

3.1.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
aracnídeos  e  insetos  que  possam  transmitir  infecções,  por  meio  de  carreamento
externo  (transmissão  passiva  ou  mecânica)  ou  interno  (transmissão  biológica)  de
microrganismos;

3.2. Desratização;

3.2.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
roedores que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.3. Descupinização;

3.3.1.  Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
cupins que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.4.  As técnicas,  equipamentos e materiais empregados na realização dos serviços
deverão  ser  suficientes  ao  objetivo  deste  Termo,  bem  como  ser  adequadas  às
características das edificações, seu mobiliário e seu funcionamento;

3.5. Os serviços nos prédios localizados na capital deverão ser executados fora do
horário  de  expediente,  de  modo  que  não  precise  haver  as  suas  respectivas
desocupações que impliquem na interrupção das suas atividades;

3.6. Os serviços nos prédios que sediam os Cartórios Eleitorais no interior, deverão ser
executados em dias de expediente, das 08:00 às 13:30 h, mediante desocupação dos

1
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Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Seção de Administração de Prédios e Veículos

mesmos,  respeitada  a  permanência  de  um  servidor  para  acompanhamento  dos
serviços, de acordo com programação a ser encaminhada previamente aos respectivos
cartórios;

3.7. A conclusão  dos  serviços  previstos  neste  Termo  não  exime  o  prestador  de
responder  pelos  vícios  aparentes  e  ocultos  segundo  disposições  legais  e  deste
instrumento, bem como normas de proteção ao consumidor;

3.8. A  contratada  será  objetivamente  responsável  direta  por  quaisquer  danos  à
integridade de servidores ou terceiros, na hipótese de não serem adotadas as cautelas
recomendadas  pelo  fabricante,  órgãos  de  saúde  e  controladores/fiscalizadores,
contratadas ou aquelas incluídas neste termo de referência;

3.9. Os serviços deverão ser realizados nos imóveis conforme consta do ANEXO I.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.  Apresentar,  mediante solicitação da gestão contratual,  no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o
cronograma de execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados;

4.2.  Apresentar,  junto  ao  plano  de  trabalho  referido  no  item  4.1,  o  Procedimento
Operacional  Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras
manipulações  autorizadas  para  produtos  saneantes  desinfestantes,  da  técnica  de
aplicação, da utilização e manutenção de equipamentos, de transporte, de destinação
final e outros procedimentos técnicos ou operacionais, inclusive com informações sobre
o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, biossegurança
e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente;

4.3.  Iniciar  a  execução  em primeira  etapa  dos  serviços  em  todos  os  imóveis
relacionados  no  ANEXO  I,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  partir  do
recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.4. Iniciar, seis meses após a realização do serviço descrito no item 4.3, a execução
em  segunda etapa  dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a
ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.5.  Efetuar  os  trabalhos  de  modo a  garantir  a  qualidade  e  segurança  do  serviço
prestado  e  minimizar  o  impacto  ao  meio  ambiente,  à  saúde  do  consumidor  e  do
aplicador de produtos saneantes desinfestantes;

4.6.  Afixar  em  cada  imóvel  atendido,  cartazes  informando  a  realização  da
desinfestação, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do
Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de
acordo com o Art. 21 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.7. Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos
os  locais  relacionados  neste  Termo  de  Referência,  acompanhada(s)  das  devidas
informações bancárias, necessárias ao pagamento por este Tribunal;

2
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4.7.1  Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e
pragas urbanas só terá validade se for emitida por pessoa jurídica de direito privado,
ficando vedada a compra de nota fiscal avulsa por pessoa física junto às Secretarias de
Finanças  (ou  órgão  semelhante)  das  Prefeituras  Municipais,  para  os  fins  de
comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas
4.8.  Anexar  à(s)  nota(s)  fiscal(ais)  os  comprovantes  de  execução  de  serviços,  de
acordo com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.9. Reparar,  corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração
de Prédios e Veículos - SAPEV;

4.10. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros,  decorrentes  de  sua culpa  ou  dolo  na execução  do objeto  do contrato,
utilização  e  manipulação  de  produtos  (venenos  e  antídotos),  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos
pelo TRE/AL;

4.11. Arcar  com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada  por  seus  técnicos  durante  a  execução  dos  serviços,  ainda  que  nas
dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

4.12. Implantar,  de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;

4.13. Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas
especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA;

4.14. Utilizar  exclusivamente  empregados  seus,  devidamente  identificados  com
crachás,  uniformizados,  qualificados  e  com  experiência,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de  indenizações  e  seguros;  devendo  ser
cumpridas as normas gerais e/ou especiais de segurança e de medicina do trabalho,
principalmente as afetas à natureza dos serviços contemplados neste Termo;

4.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

4.16. Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade
exigidas  na  contratação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e  previdenciária,  o
licenciamento junto às autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se
sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;

4.17. Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços
além dos  produtos  saneantes  desinfestantes  e  equipamentos,  em veículos  que  os
isolem dos ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de
vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos
perigosos;
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4.18. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado
original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações;

4.19.  Fornecer  materiais,  produtos  e  equipamentos  de  trabalho,  principalmente  de
segurança,  coletivos  e  individuais,  (EPIs  e  EPCs),  adequados  e  necessários  à
consecução dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus
para o contratante, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais,
produtos e equipamentos empregados;

4.20.  Promover  a  sinalização  e  proteção  adequada  relativa  aos  serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

4.21.  Comunicar  ao  responsável  pelo  acompanhamento  do  contrato,  por  escrito,
qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados
necessários, em no máximo 24 h.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.  Emitir  Ordem  de  Serviço  após  análise  e  aprovação  do  Plano  de  Trabalho
referenciado no item 4.1;

5.1. Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo e qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados
para  tanto,  comunicando  à CONTRATADA as ocorrências  de  quaisquer  fatos,  que,
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

5.2. Nomear  formalmente  como  Gestor  do  contrato,  servidor  lotado  na  Seção  de
Administração de Prédios e Veículos;

5.3. Nomear  formalmente  como  Fiscal(is)  do  contrato,  servidor  da  Seção  de
Administração de  Prédios  e  Veículos,  distinto  do gestor,  quando os  serviços  forem
prestados no edifício sede do TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem
prestados nos galpões B, C, D e do Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de
Maceió, para os serviços realizados na área específica do Fórum e servidor lotado na
Secretaria de Tecnologia e Informação para os serviços na área específica do Galpão
de  Urnas  e  os  Chefes  dos  Cartórios  quando  os  serviços  forem  realizados  nas
respectivas Zonas Eleitorais do interior.

6. DA GESTÂO, FISCALIZAÇÃO E ATESTADO DA REALIZAÇÃO  DOS SERVIÇOS

6.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos  os  serviços,  é  reservado  o  direito  ao CONTRATANTE,  através  de seu(s)
Gestor(es)  e Fiscal(is),  de,  sem que de qualquer  forma restrinja  a  plenitude dessa
responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização sobre  os  serviços,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso;

6.1.1. Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços;

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento
da execução do escopo contratado;
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6.1.3.  Realizar  a  supervisão  das  atividades  desenvolvidas  pela  CONTRATADA,
podendo efetivar avaliação periódica;

6.1.4. Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente
à indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo
das demais sanções disciplinadoras contratuais;

6.2. A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários de Avaliação do
Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o ANEXO III;

6.2.1. O preenchimento e devolução das avaliações é opcional;

6.3. Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de execução de serviços
emitido conforme consta no item 4.8.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor
total contratado, após a conclusão total de cada uma das etapas, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo
ateste pelo Gestor  do Contrato,  uma vez atendidas todas as exigências relativas à
perfeita execução do objeto contratual, segurança, habilitação, condições técnicas, e
regularidade fiscal  e  previdenciária,  mediante ordem bancária de crédito  em conta-
corrente.
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.;

7.4. O TRE-AL,  por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado pela Secretaria
da Receita Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata a cláusula acima.

8. DA GARANTIA DO OBJETO

8.1 A garantia dos serviços previstos neste Termo de Referência é de, no mínimo, 06
(seis) meses, a partir da data constante no comprovante de execução de serviços de
cada imóvel;
8.2. A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de Garantia.

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
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9.1. Além do  previsto  no  art.  7º  da  Lei  Federal  nº  10.520/02,  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, de acordo
com o praticado na última contratação:
9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9.1.2. Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o limite de 5%
(cinco por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) dias no
início da execução dos serviços e no cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.4. Multa  de 15% (quinze por cento) para o caso de inexecução total  do objeto,
também entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no cumprimento das
obrigações contratadas, inclusive início da execução;

9.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

10.2. O valor global da contratação será o valor total proposto para a realização dos
serviços nos imóveis relacionados no ANEXO I;

10.3. Será  considerado  vencedor  o  licitante  que  oferecer  a  Proposta  de  Preço  de
menor valor global;

10.3.1.  A aceitação da Proposta de Preço de menor valor global fica condicionada à
apresentação da Planilha de Formação de Preços, conforme o ANEXO II;

10.4. No procedimento licitatório, a empresa deverá apresentar junto a sua proposta a
discriminação  dos  produtos  a  serem  utilizados  e  seus  respectivos  registros  no
Ministério da Saúde;

10.4.1.  A aceitação  da  proposta  estará  condicionada  à  consulta  dos  números  de
registro no sítio do Ministério da Saúde;

10.5. Na apresentação da proposta, a empresa deverá comprovar o cumprimento da
legislação de segurança do trabalho, apresentando comprovantes de cumprimento do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9), Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-7) e apresentação dos Atestados de
Saúde Ocupacional – ASO dos funcionários empregados na realização dos trabalhos
contratados;

10.6. O contrato será firmado com vigência de 12 meses;
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10.7. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá confirmar os endereços dos
imóveis na Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV;

10.8. Não é permitida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral para a execução dos serviços em comento;

10.9. Não  é  permitida  a  veiculação  de  publicidade,  vinculativa  ou  não,  acerca  do
contrato  firmado  com  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  salvo  se
documentalmente autorizado pela Administração;

10.10. A empresa especializada deve ter letreiro em sua fachada indicando seu nome
de fantasia, os serviços prestados e o número da licença sanitária;

10.11. Além das especificações deste Termo de Referência, a execução do contrato,
será regida pelas normas da ANVISA, em particular a RDC nº 52/2009 ou outra que
vier  substituí-la,  sem  prejuízo  da  utilização  de  outros  dispositivos  previstos  na
legislação.

Maceió/AL, 26 de fevereiro de 2019.

Gustavo Antonio Góis dos Santos
Assistente I – SAPEV
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ANEXO I
ENDEREÇOS E DIMENSÕES DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS SERVIÇOS+

Imóvel Endereço Distância
aprox. da

capital

Área
aprox. em

m²

Serviço a ser realizado

Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 0 3.815,70 Desinsetização Desratização

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio Antigo) 0 3.164,87 Desinsetização Desratização

Fórum Eleitoral
- Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 1.415,5 Desinsetização Desratização

Galpão de
Urnas - Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 992,83 Desinsetização Desratização

Galpões (B-C-
D)

Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 0 812,36 Desinsetização Desratização

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 88 km 125,86 Desinsetização Desratização

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 47 km 132 Desinsetização Desratização

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador Tércio
Wanderley, Coruripe-AL

88 km 134,40 Desinsetização Desratização

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 38 km 201,6 Desinsetização Desratização

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 53 km 157,44 Desinsetização Desratização

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 138 km 179,48 Desinsetização Desratização

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 236 km 128,10 Desinsetização Desratização

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 76 km 116,9 Desinsetização Desratização

14ª ZE Rua do Varadouro, nº 531, Centro, Porto Calvo-AL 102 km 210,78 Desinsetização Desratização

15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio Largo-AL 28 km 301,95 Desinsetização Desratização
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17ª ZE Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do Quitunde-AL 57 km 50 Desinsetização

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do Ipanema-AL 207 km 280,33 Desinsetização

21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos Palmares-AL 77 km 256,20 Desinsetização

22ª e 55ª ZE’s Fórum Eleitoral de Arapiraca
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 km 513,85 Desinsetização Desratização

23ª ZE Av. Horácio Gomes de Melo, 620, Centro, Capela-AL. 63 km 237,80 Desinsetização Desratização

24ª ZE Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 114 km 28 Desinsetização

25ª ZE Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 131 km 199,55 Desinsetização Desratização

26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-AL 29 km 257,35 Desinsetização

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 287 km  24,3 Desinsetização

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 123 km 167,59 Desinsetização

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 190 km 255,10 Desinsetização Desratização

32ª ZE Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 284 km 305,37 Desinsetização

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do Colégio-AL 171 km 92,96 Desinsetização

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 320 km 137,2 Desinsetização Desratização

40ª ZE Rua Olavo Bilac, 318, Centro, Delmiro Gouveia/AL 300 km 229,16 Desinsetização Desratização

42ª ZE Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, Olho d’Água das Flores-AL 208 km 141,79 Desinsetização

43ª ZE Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, Maribondo-AL 89 km 340 Desinsetização Desratização

44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 157 km 165,63 Desinsetização

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 151 km 134,05 Desinsetização Desratização

46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 177 km 102 Desinsetização

T
erm

o de R
eferência  (0509607)         S

E
I 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 85



47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 110 km 202,49 Desinsetização Desratização

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 77 km 76,32 Desinsetização Desratização

49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-AL. 128 km 141,12 Desinsetização Desratização

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 233 km 153,78 Desinsetização Desratização

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 217 km 240 Desinsetização

52ª ZE Praça Bom Jesus, 52, Centro, Matriz de Camaragibe-AL 81 km 140,77 Desinsetização Desratização

53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, Centro, Joaquim Gomes-AL 61 km 110 Desinsetização

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 5.117 km

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 17.036,48 m²

ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 14.423,14 m²
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ANEXO II
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação  de serviços de controle  de  vetores  e  pragas  urbana s,  com
fornecimento de material, em duas aplicações, sendo  a segunda aplicação realizada 6 (seis) meses após a primeira, em
imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional E leitoral de Alagoas, no interior e na capital do Es tado.

Quantitativos (A) Valor unitário (B) Valores parciais  (A x B)

Quilometragem 5.117 km R$ v,vv / km R$ vv.vvv,vv (C)

Dedetização 17.036,48 m² R$ v,vv / m² R$ vv.vvv,vv (D)

Desratização 14.423,14 m² R$ v,vv / m² R$ v.vvv,vv (E)

VALOR DA PROPOSTA POR ETAPA R$ v.vvv,vv (C + D + E)

NÚMERO DE ETAPAS 2

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ v.vvv,vv (2 x (C + D + E ))

Os endereços e dimensões dos imóveis e os serviços a ser realizados em cada um deles encontram-se devi damente discriminados
no ANEXO I do Termo de Referência.
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ANEXO III
Serviço de controle de vetores e pragas urbanas - Avaliação

Prédio:

Serviço: Dedetização (___)Sim   (___) Não Desratização (___) Sim   (___) Não

Data de realização do serviço: ____ / _______________ / ________

Horário:

Tempo de duração dos serviços:

Questionário:

1 – O veículo de transporte do aplicador possui compartimento de carga isolado do
compartimento dos passageiros? 

(____) Sim (____) Não

2 – O veículo de transporte do aplicador apresenta externamente sinalização indicativa
de transporte de produtos perigosos?

(____) Sim (____) Não

3 – O aplicador apresentou-se devidamente trajado e identificado?

(____) Sim (____) Não

4 – Durante a manipulação dos produtos e sua aplicação, o aplicador fez uso dos EPIs
(equipamentos de proteção individual)?

(____) Sim (____) Não

5 – Foi afixado cartaz constando: o serviço realizado, data, nome e grupo químico do
produto,  telefone  do  Centro  de  Informação  Toxicológica  e  números  das  licenças
sanitária e ambiental?

(____) Sim (____) Não

6 – Foi registrado algum caso de sensibilidade aos produtos empregados?

(____) Sim (____) Não

7 – Houve dano a qualquer bem móvel ou imóvel que não foi devidamente reparado?

(____) Sim (____) Não

Observações:

Assinatura:
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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 fevereiro de 2019.
À SGO,
 
 
De ordem do Chefe desta SAPEV, informamos que

retiramos do Anexo I os postos que foram extintos com as
alterações de valores e mantivemos os cartórios que ainda
não tem definição oficial, tais sejam: Maribondo, Colônia,
Olho d'Água das Flores, Capela, Piranhas e Maragogi.

Retornamos os presentes para prosseguimento do
feito. 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 01/03/2019, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509608 e o código CRC E091F053.

0000146-73.2019.6.02.8000 0509608v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2019.
Tendo em vista a aletração no TR, noticiada no

evento 0509608, devolvo os autos à COMAP, para atualizar a
cotação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510192 e o código CRC 99242BBF.
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Despacho GSAD 0510192         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 90



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de março de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atualização da

cotação, tendo em vista a alteração sofrida no Termo de
Referência (0509607), informada pela SAPEV no evento
0509608.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 06/03/2019, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510234 e o código CRC ECD7983B.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de
vetores e pragas urbanas, com fornecimento de material,  em duas etapas, sendo a
segunda  etapa  realizada  6  (seis)  meses  após  a  primeira,  em  imóveis  sob
responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do
Estado, conforme descrito neste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Promover condições necessárias ao perfeito desempenho das atividades inerentes
a esta Justiça Especializada, especialmente no que se refere à necessidade de manter
as dependências dos imóveis sob sua responsabilidade limpas e higienizadas, através
do controle  de pragas urbanas e vetores como ratos,  baratas,  escorpiões e outros
agentes capazes de transmitir doenças infecto contagiosas, que expõem a saúde dos
servidores e demais usuários dos imóveis, como também capazes de causar danos a
documentos e equipamentos públicos. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Desinsetização;

3.1.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
aracnídeos  e  insetos  que  possam  transmitir  infecções,  por  meio  de  carreamento
externo  (transmissão  passiva  ou  mecânica)  ou  interno  (transmissão  biológica)  de
microrganismos;

3.2. Desratização;

3.2.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
roedores que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.3. Descupinização;

3.3.1.  Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
cupins que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.4.  As técnicas,  equipamentos e materiais empregados na realização dos serviços
deverão  ser  suficientes  ao  objetivo  deste  Termo,  bem  como  ser  adequadas  às
características das edificações, seu mobiliário e seu funcionamento;

3.5. Os serviços nos prédios localizados na capital deverão ser executados fora do
horário  de  expediente,  de  modo  que  não  precise  haver  as  suas  respectivas
desocupações que impliquem na interrupção das suas atividades;

3.6. Os serviços nos prédios que sediam os Cartórios Eleitorais no interior, deverão ser
executados em dias de expediente, das 08:00 às 13:30 h, mediante desocupação dos
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mesmos,  respeitada  a  permanência  de  um  servidor  para  acompanhamento  dos
serviços, de acordo com programação a ser encaminhada previamente aos respectivos
cartórios;

3.7. A conclusão  dos  serviços  previstos  neste  Termo  não  exime  o  prestador  de
responder  pelos  vícios  aparentes  e  ocultos  segundo  disposições  legais  e  deste
instrumento, bem como normas de proteção ao consumidor;

3.8. A  contratada  será  objetivamente  responsável  direta  por  quaisquer  danos  à
integridade de servidores ou terceiros, na hipótese de não serem adotadas as cautelas
recomendadas  pelo  fabricante,  órgãos  de  saúde  e  controladores/fiscalizadores,
contratadas ou aquelas incluídas neste termo de referência;

3.9. Os serviços deverão ser realizados nos imóveis conforme consta do ANEXO I.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.  Apresentar,  mediante solicitação da gestão contratual,  no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o
cronograma de execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados;

4.2.  Apresentar,  junto  ao  plano  de  trabalho  referido  no  item  4.1,  o  Procedimento
Operacional  Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras
manipulações  autorizadas  para  produtos  saneantes  desinfestantes,  da  técnica  de
aplicação, da utilização e manutenção de equipamentos, de transporte, de destinação
final e outros procedimentos técnicos ou operacionais, inclusive com informações sobre
o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, biossegurança
e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente;

4.3.  Iniciar  a  execução  em primeira  etapa  dos  serviços  em  todos  os  imóveis
relacionados  no  ANEXO  I,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  partir  do
recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.4. Iniciar, seis meses após a realização do serviço descrito no item 4.3, a execução
em  segunda etapa  dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a
ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.5.  Efetuar  os  trabalhos  de  modo a  garantir  a  qualidade  e  segurança  do  serviço
prestado  e  minimizar  o  impacto  ao  meio  ambiente,  à  saúde  do  consumidor  e  do
aplicador de produtos saneantes desinfestantes;

4.6.  Afixar  em  cada  imóvel  atendido,  cartazes  informando  a  realização  da
desinfestação, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do
Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de
acordo com o Art. 21 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.7. Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos
os  locais  relacionados  neste  Termo  de  Referência,  acompanhada(s)  das  devidas
informações bancárias, necessárias ao pagamento por este Tribunal;
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4.7.1  Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e
pragas urbanas só terá validade se for emitida por pessoa jurídica de direito privado,
ficando vedada a compra de nota fiscal avulsa por pessoa física junto às Secretarias de
Finanças  (ou  órgão  semelhante)  das  Prefeituras  Municipais,  para  os  fins  de
comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas
4.8.  Anexar  à(s)  nota(s)  fiscal(ais)  os  comprovantes  de  execução  de  serviços,  de
acordo com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.9. Reparar,  corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração
de Prédios e Veículos - SAPEV;

4.10. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros,  decorrentes  de  sua culpa  ou  dolo  na execução  do objeto  do contrato,
utilização  e  manipulação  de  produtos  (venenos  e  antídotos),  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos
pelo TRE/AL;

4.11. Arcar  com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada  por  seus  técnicos  durante  a  execução  dos  serviços,  ainda  que  nas
dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

4.12. Implantar,  de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;

4.13. Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas
especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA;

4.14. Utilizar  exclusivamente  empregados  seus,  devidamente  identificados  com
crachás,  uniformizados,  qualificados  e  com  experiência,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de  indenizações  e  seguros;  devendo  ser
cumpridas as normas gerais e/ou especiais de segurança e de medicina do trabalho,
principalmente as afetas à natureza dos serviços contemplados neste Termo;

4.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

4.16. Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade
exigidas  na  contratação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e  previdenciária,  o
licenciamento junto às autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se
sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;

4.17. Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços
além dos  produtos  saneantes  desinfestantes  e  equipamentos,  em veículos  que  os
isolem dos ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de
vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos
perigosos;
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4.18. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado
original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações;

4.19.  Fornecer  materiais,  produtos  e  equipamentos  de  trabalho,  principalmente  de
segurança,  coletivos  e  individuais,  (EPIs  e  EPCs),  adequados  e  necessários  à
consecução dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus
para o contratante, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais,
produtos e equipamentos empregados;

4.20.  Promover  a  sinalização  e  proteção  adequada  relativa  aos  serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

4.21.  Comunicar  ao  responsável  pelo  acompanhamento  do  contrato,  por  escrito,
qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados
necessários, em no máximo 24 h.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.  Emitir  Ordem  de  Serviço  após  análise  e  aprovação  do  Plano  de  Trabalho
referenciado no item 4.1;

5.1. Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo e qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados
para  tanto,  comunicando  à CONTRATADA as ocorrências  de  quaisquer  fatos,  que,
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

5.2. Nomear  formalmente  como  Gestor  do  contrato,  servidor  lotado  na  Seção  de
Administração de Prédios e Veículos;

5.3. Nomear  formalmente  como  Fiscal(is)  do  contrato,  servidor  da  Seção  de
Administração de  Prédios  e  Veículos,  distinto  do gestor,  quando os  serviços  forem
prestados no edifício sede do TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem
prestados nos galpões B, C, D e do Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de
Maceió, para os serviços realizados na área específica do Fórum e servidor lotado na
Secretaria de Tecnologia e Informação para os serviços na área específica do Galpão
de  Urnas  e  os  Chefes  dos  Cartórios  quando  os  serviços  forem  realizados  nas
respectivas Zonas Eleitorais do interior.

6. DA GESTÂO, FISCALIZAÇÃO E ATESTADO DA REALIZAÇÃO  DOS SERVIÇOS

6.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos  os  serviços,  é  reservado  o  direito  ao CONTRATANTE,  através  de seu(s)
Gestor(es)  e Fiscal(is),  de,  sem que de qualquer  forma restrinja  a  plenitude dessa
responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização sobre  os  serviços,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso;

6.1.1. Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços;

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento
da execução do escopo contratado;
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6.1.3.  Realizar  a  supervisão  das  atividades  desenvolvidas  pela  CONTRATADA,
podendo efetivar avaliação periódica;

6.1.4. Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente
à indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo
das demais sanções disciplinadoras contratuais;

6.2. A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários de Avaliação do
Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o ANEXO III;

6.2.1. O preenchimento e devolução das avaliações é opcional;

6.3. Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de execução de serviços
emitido conforme consta no item 4.8.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor
total contratado, após a conclusão total de cada uma das etapas, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo
ateste pelo Gestor  do Contrato,  uma vez atendidas todas as exigências relativas à
perfeita execução do objeto contratual, segurança, habilitação, condições técnicas, e
regularidade fiscal  e  previdenciária,  mediante ordem bancária de crédito  em conta-
corrente.
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.;

7.4. O TRE-AL,  por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado pela Secretaria
da Receita Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata a cláusula acima.

8. DA GARANTIA DO OBJETO

8.1 A garantia dos serviços previstos neste Termo de Referência é de, no mínimo, 06
(seis) meses, a partir da data constante no comprovante de execução de serviços de
cada imóvel;
8.2. A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de Garantia.

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
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9.1. Além do  previsto  no  art.  7º  da  Lei  Federal  nº  10.520/02,  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, de acordo
com o praticado na última contratação:
9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9.1.2. Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o limite de 5%
(cinco por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) dias no
início da execução dos serviços e no cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.4. Multa  de 15% (quinze por cento) para o caso de inexecução total  do objeto,
também entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no cumprimento das
obrigações contratadas, inclusive início da execução;

9.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

10.2. O valor global da contratação será o valor total proposto para a realização dos
serviços nos imóveis relacionados no ANEXO I;

10.3. Será  considerado  vencedor  o  licitante  que  oferecer  a  Proposta  de  Preço  de
menor valor global;

10.3.1.  A aceitação da Proposta de Preço de menor valor global fica condicionada à
apresentação da Planilha de Formação de Preços, conforme o ANEXO II;

10.4. No procedimento licitatório, a empresa deverá apresentar junto a sua proposta a
discriminação  dos  produtos  a  serem  utilizados  e  seus  respectivos  registros  no
Ministério da Saúde;

10.4.1.  A aceitação  da  proposta  estará  condicionada  à  consulta  dos  números  de
registro no sítio do Ministério da Saúde;

10.5. Na apresentação da proposta, a empresa deverá comprovar o cumprimento da
legislação de segurança do trabalho, apresentando comprovantes de cumprimento do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9), Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-7) e apresentação dos Atestados de
Saúde Ocupacional – ASO dos funcionários empregados na realização dos trabalhos
contratados;

10.6. O contrato será firmado com vigência de 12 meses;
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10.7. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá confirmar os endereços dos
imóveis na Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV;

10.8. Não é permitida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral para a execução dos serviços em comento;

10.9. Não  é  permitida  a  veiculação  de  publicidade,  vinculativa  ou  não,  acerca  do
contrato  firmado  com  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  salvo  se
documentalmente autorizado pela Administração;

10.10. A empresa especializada deve ter letreiro em sua fachada indicando seu nome
de fantasia, os serviços prestados e o número da licença sanitária;

10.11. Além das especificações deste Termo de Referência, a execução do contrato,
será regida pelas normas da ANVISA, em particular a RDC nº 52/2009 ou outra que
vier  substituí-la,  sem  prejuízo  da  utilização  de  outros  dispositivos  previstos  na
legislação.

Maceió/AL, 07 de março de 2019.

Gustavo Antonio Góis dos Santos
Assistente I – SAPEV
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ANEXO I
ENDEREÇOS E DIMENSÕES DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS SERVIÇOS+

Imóvel Endereço Distância
aprox. da

capital

Área
aprox. em

m²

Serviço a ser realizado

Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 0 3.815,70 Desinsetização Desratização

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio Antigo) 0 3.164,87 Desinsetização Desratização

Fórum Eleitoral
- Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 1.415,5 Desinsetização Desratização

Galpão de
Urnas - Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 992,83 Desinsetização Desratização

Galpões (B-C-
D)

Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 0 812,36 Desinsetização Desratização

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 88 km 125,86 Desinsetização Desratização

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 47 km 132 Desinsetização Desratização

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador Tércio
Wanderley, Coruripe-AL

88 km 134,40 Desinsetização Desratização

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 38 km 201,6 Desinsetização Desratização

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 53 km 157,44 Desinsetização Desratização

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 138 km 179,48 Desinsetização Desratização

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 236 km 128,10 Desinsetização Desratização

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 76 km 116,9 Desinsetização Desratização

14ª ZE Rua do Varadouro, nº 531, Centro, Porto Calvo-AL 102 km 210,78 Desinsetização Desratização

15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio Largo-AL 28 km 301,95 Desinsetização Desratização
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17ª ZE Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do Quitunde-AL 57 km 50 Desinsetização

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do Ipanema-AL 207 km 280,33 Desinsetização

21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos Palmares-AL 77 km 256,20 Desinsetização

22ª e 55ª ZE’s Fórum Eleitoral de Arapiraca
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 km 513,85 Desinsetização Desratização

23ª ZE Av. Horácio Gomes de Melo, 620, Centro, Capela-AL. 63 km 237,80 Desinsetização Desratização

PA 16ª ZE Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 114 km 28 Desinsetização

PA 14ª ZE Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 131 km 199,55 Desinsetização Desratização

26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-AL 29 km 257,35 Desinsetização

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 287 km  24,3 Desinsetização

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 123 km 167,59 Desinsetização

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 190 km 255,10 Desinsetização Desratização

PA 40ª ZE Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 284 km 305,37 Desinsetização

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do Colégio-AL 171 km 92,96 Desinsetização

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 320 km 137,2 Desinsetização Desratização

40ª ZE Rua Olavo Bilac, 318, Centro, Delmiro Gouveia/AL 300 km 229,16 Desinsetização Desratização

PA 11ª ZE Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, Olho d’Água das Flores-AL 208 km 141,79 Desinsetização

PA 48ª ZE Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, Maribondo-AL 89 km 340 Desinsetização Desratização

44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 157 km 165,63 Desinsetização

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 151 km 134,05 Desinsetização Desratização

46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 177 km 102 Desinsetização

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 110 km 202,49 Desinsetização Desratização
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48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 77 km 76,32 Desinsetização Desratização

49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-AL. 128 km 141,12 Desinsetização Desratização

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 233 km 153,78 Desinsetização Desratização

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 217 km 240 Desinsetização

PA 12ª ZE Praça Bom Jesus, 52, Centro, Matriz de Camaragibe-AL 81 km 140,77 Desinsetização Desratização

53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, Centro, Joaquim Gomes-AL 61 km 110 Desinsetização

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 5.117 km

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 17.036,48 m²

ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 14.423,14 m²
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ANEXO II
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação  de serviços de controle  de  vetores  e  pragas  urbana s,  com
fornecimento de material, em duas aplicações, sendo  a segunda aplicação realizada 6 (seis) meses após a primeira, em
imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional E leitoral de Alagoas, no interior e na capital do Es tado.

Quantitativos (A) Valor unitário (B) Valores parciais  (A x B)

Quilometragem 5.117 km R$ v,vv / km R$ vv.vvv,vv (C)

Dedetização 17.036,48 m² R$ v,vv / m² R$ vv.vvv,vv (D)

Desratização 14.423,14 m² R$ v,vv / m² R$ v.vvv,vv (E)

VALOR DA PROPOSTA POR ETAPA R$ v.vvv,vv (C + D + E)

NÚMERO DE ETAPAS 2

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ v.vvv,vv (2 x (C + D + E ))

Os endereços e dimensões dos imóveis e os serviços a ser realizados em cada um deles encontram-se devi damente discriminados
no ANEXO I do Termo de Referência.
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ANEXO III
Serviço de controle de vetores e pragas urbanas - Avaliação

Prédio:

Serviço: Dedetização (___)Sim   (___) Não Desratização (___) Sim   (___) Não

Data de realização do serviço: ____ / _______________ / ________

Horário:

Tempo de duração dos serviços:

Questionário:

1 – O veículo de transporte do aplicador possui compartimento de carga isolado do
compartimento dos passageiros? 

(____) Sim (____) Não

2 – O veículo de transporte do aplicador apresenta externamente sinalização indicativa
de transporte de produtos perigosos?

(____) Sim (____) Não

3 – O aplicador apresentou-se devidamente trajado e identificado?

(____) Sim (____) Não

4 – Durante a manipulação dos produtos e sua aplicação, o aplicador fez uso dos EPIs
(equipamentos de proteção individual)?

(____) Sim (____) Não

5 – Foi afixado cartaz constando: o serviço realizado, data, nome e grupo químico do
produto,  telefone  do  Centro  de  Informação  Toxicológica  e  números  das  licenças
sanitária e ambiental?

(____) Sim (____) Não

6 – Foi registrado algum caso de sensibilidade aos produtos empregados?

(____) Sim (____) Não

7 – Houve dano a qualquer bem móvel ou imóvel que não foi devidamente reparado?

(____) Sim (____) Não

Observações:

Assinatura:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1722 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

 
Por necessário, cumpre-nos ressaltar da nossa impossibilidade

de promover a querida instrução nestes autos, com o fim de contratação de
empresa especializada em controle de pragas; smj, devido à ausência de
unidades (Cartório da 13ª Zona Eleitoral, com Postos de Atendimento
agregados) no correspondente Termo de Referência - 0510885

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 11/03/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/03/2019, às 16:05, 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
0511934 e o código CRC 139D0FF3.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de
vetores e pragas urbanas, com fornecimento de material,  em duas etapas, sendo a
segunda  etapa  realizada  6  (seis)  meses  após  a  primeira,  em  imóveis  sob
responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do
Estado, conforme descrito neste Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Promover condições necessárias ao perfeito desempenho das atividades inerentes
a esta Justiça Especializada, especialmente no que se refere à necessidade de manter
as dependências dos imóveis sob sua responsabilidade limpas e higienizadas, através
do controle  de pragas urbanas e vetores como ratos,  baratas,  escorpiões e outros
agentes capazes de transmitir doenças infecto contagiosas, que expõem a saúde dos
servidores e demais usuários dos imóveis, como também capazes de causar danos a
documentos e equipamentos públicos. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

3.1. Desinsetização;

3.1.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
aracnídeos  e  insetos  que  possam  transmitir  infecções,  por  meio  de  carreamento
externo  (transmissão  passiva  ou  mecânica)  ou  interno  (transmissão  biológica)  de
microrganismos;

3.2. Desratização;

3.2.1. Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
roedores que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.3. Descupinização;

3.3.1.  Aplicação de  produto(s)  capaz(es)  de impedir  a instalação ou reprodução de
cupins que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

3.4.  As técnicas,  equipamentos e materiais empregados na realização dos serviços
deverão  ser  suficientes  ao  objetivo  deste  Termo,  bem  como  ser  adequadas  às
características das edificações, seu mobiliário e seu funcionamento;

3.5. Os serviços nos prédios localizados na capital deverão ser executados fora do
horário  de  expediente,  de  modo  que  não  precise  haver  as  suas  respectivas
desocupações que impliquem na interrupção das suas atividades;

3.6. Os serviços nos prédios que sediam os Cartórios Eleitorais no interior, deverão ser
executados em dias de expediente, das 08:00 às 13:30 h, mediante desocupação dos
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mesmos,  respeitada  a  permanência  de  um  servidor  para  acompanhamento  dos
serviços, de acordo com programação a ser encaminhada previamente aos respectivos
cartórios;

3.7. A conclusão  dos  serviços  previstos  neste  Termo  não  exime  o  prestador  de
responder  pelos  vícios  aparentes  e  ocultos  segundo  disposições  legais  e  deste
instrumento, bem como normas de proteção ao consumidor;

3.8. A  contratada  será  objetivamente  responsável  direta  por  quaisquer  danos  à
integridade de servidores ou terceiros, na hipótese de não serem adotadas as cautelas
recomendadas  pelo  fabricante,  órgãos  de  saúde  e  controladores/fiscalizadores,
contratadas ou aquelas incluídas neste termo de referência;

3.9. Os serviços deverão ser realizados nos imóveis conforme consta do ANEXO I.

4 .  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1.  Apresentar,  mediante solicitação da gestão contratual,  no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o
cronograma de execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados;

4.2.  Apresentar,  junto  ao  plano  de  trabalho  referido  no  item  4.1,  o  Procedimento
Operacional  Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras
manipulações  autorizadas  para  produtos  saneantes  desinfestantes,  da  técnica  de
aplicação, da utilização e manutenção de equipamentos, de transporte, de destinação
final e outros procedimentos técnicos ou operacionais, inclusive com informações sobre
o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, biossegurança
e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente;

4.3.  Iniciar  a  execução  em primeira  etapa  dos  serviços  em  todos  os  imóveis
relacionados  no  ANEXO  I,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  a  partir  do
recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.4. Iniciar, seis meses após a realização do serviço descrito no item 4.3, a execução
em  segunda etapa  dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I, no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a
ser emitida pela Gestão do Contrato;

4.5.  Efetuar  os  trabalhos  de  modo a  garantir  a  qualidade  e  segurança  do  serviço
prestado  e  minimizar  o  impacto  ao  meio  ambiente,  à  saúde  do  consumidor  e  do
aplicador de produtos saneantes desinfestantes;

4.6.  Afixar  em  cada  imóvel  atendido,  cartazes  informando  a  realização  da
desinfestação, com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do
Centro de Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de
acordo com o Art. 21 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.7. Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos
os  locais  relacionados  neste  Termo  de  Referência,  acompanhada(s)  das  devidas
informações bancárias, necessárias ao pagamento por este Tribunal;
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4.7.1  Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e
pragas urbanas só terá validade se for emitida por pessoa jurídica de direito privado,
ficando vedada a compra de nota fiscal avulsa por pessoa física junto às Secretarias de
Finanças  (ou  órgão  semelhante)  das  Prefeituras  Municipais,  para  os  fins  de
comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas
4.8.  Anexar  à(s)  nota(s)  fiscal(ais)  os  comprovantes  de  execução  de  serviços,  de
acordo com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA;

4.9. Reparar,  corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração
de Prédios e Veículos - SAPEV;

4.10. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros,  decorrentes  de  sua culpa  ou  dolo  na execução  do objeto  do contrato,
utilização  e  manipulação  de  produtos  (venenos  e  antídotos),  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos
pelo TRE/AL;

4.11. Arcar  com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada  por  seus  técnicos  durante  a  execução  dos  serviços,  ainda  que  nas
dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

4.12. Implantar,  de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma
operação correta e eficaz;

4.13. Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas
especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA;

4.14. Utilizar  exclusivamente  empregados  seus,  devidamente  identificados  com
crachás,  uniformizados,  qualificados  e  com  experiência,  assumindo  total
responsabilidade  pelo  cumprimento  de  todas  as  obrigações  trabalhistas  e
previdenciárias,  inclusive  as  decorrentes  de  indenizações  e  seguros;  devendo  ser
cumpridas as normas gerais e/ou especiais de segurança e de medicina do trabalho,
principalmente as afetas à natureza dos serviços contemplados neste Termo;

4.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93;

4.16. Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  idoneidade
exigidas  na  contratação,  principalmente  a  regularidade  fiscal  e  previdenciária,  o
licenciamento junto às autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se
sujeitar a outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de Direito Público;

4.17. Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços
além dos  produtos  saneantes  desinfestantes  e  equipamentos,  em veículos  que  os
isolem dos ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de
vetores e pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos
perigosos;
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4.18. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado
original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações;

4.19.  Fornecer  materiais,  produtos  e  equipamentos  de  trabalho,  principalmente  de
segurança,  coletivos  e  individuais,  (EPIs  e  EPCs),  adequados  e  necessários  à
consecução dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus
para o contratante, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais,
produtos e equipamentos empregados;

4.20.  Promover  a  sinalização  e  proteção  adequada  relativa  aos  serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

4.21.  Comunicar  ao  responsável  pelo  acompanhamento  do  contrato,  por  escrito,
qualquer  anormalidade  de  caráter  urgente  e  prestar  os  esclarecimentos  julgados
necessários, em no máximo 24 h.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.  Emitir  Ordem  de  Serviço  após  análise  e  aprovação  do  Plano  de  Trabalho
referenciado no item 4.1;

5.1. Promover  o  acompanhamento  e  a  fiscalização  dos  serviços,  sob  os  aspectos
quantitativo e qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados
para  tanto,  comunicando  à CONTRATADA as ocorrências  de  quaisquer  fatos,  que,
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas;

5.2. Nomear  formalmente  como  Gestor  do  contrato,  servidor  lotado  na  Seção  de
Administração de Prédios e Veículos;

5.3. Nomear  formalmente  como  Fiscal(is)  do  contrato,  servidor  da  Seção  de
Administração de  Prédios  e  Veículos,  distinto  do gestor,  quando os  serviços  forem
prestados no edifício sede do TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem
prestados nos galpões B, C, D e do Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de
Maceió, para os serviços realizados na área específica do Fórum e servidor lotado na
Secretaria de Tecnologia e Informação para os serviços na área específica do Galpão
de  Urnas  e  os  Chefes  dos  Cartórios  quando  os  serviços  forem  realizados  nas
respectivas Zonas Eleitorais do interior.

6. DA GESTÂO, FISCALIZAÇÃO E ATESTADO DA REALIZAÇÃO  DOS SERVIÇOS

6.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução
de todos  os  serviços,  é  reservado  o  direito  ao CONTRATANTE,  através  de seu(s)
Gestor(es)  e Fiscal(is),  de,  sem que de qualquer  forma restrinja  a  plenitude dessa
responsabilidade,  exercer  a  mais  ampla  e  completa  fiscalização sobre  os  serviços,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso;

6.1.1. Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços;

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento
da execução do escopo contratado;
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6.1.3.  Realizar  a  supervisão  das  atividades  desenvolvidas  pela  CONTRATADA,
podendo efetivar avaliação periódica;

6.1.4. Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente
à indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo
das demais sanções disciplinadoras contratuais;

6.2. A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários de Avaliação do
Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o ANEXO III;

6.2.1. O preenchimento e devolução das avaliações é opcional;

6.3. Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de execução de serviços
emitido conforme consta no item 4.8.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor
total contratado, após a conclusão total de cada uma das etapas, no prazo máximo de
10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo
ateste pelo Gestor  do Contrato,  uma vez atendidas todas as exigências relativas à
perfeita execução do objeto contratual, segurança, habilitação, condições técnicas, e
regularidade fiscal  e  previdenciária,  mediante ordem bancária de crédito  em conta-
corrente.
7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.;

7.4. O TRE-AL,  por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado pela Secretaria
da Receita Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de
que trata a cláusula acima.

8. DA GARANTIA DO OBJETO

8.1 A garantia dos serviços previstos neste Termo de Referência é de, no mínimo, 06
(seis) meses, a partir da data constante no comprovante de execução de serviços de
cada imóvel;
8.2. A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de Garantia.

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

5
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9.1. Além do  previsto  no  art.  7º  da  Lei  Federal  nº  10.520/02,  o  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, de acordo
com o praticado na última contratação:
9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

9.1.2. Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o limite de 5%
(cinco por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de
inexecução parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) dias no
início da execução dos serviços e no cumprimento das obrigações assumidas;

9.1.4. Multa  de 15% (quinze por cento) para o caso de inexecução total  do objeto,
também entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no cumprimento das
obrigações contratadas, inclusive início da execução;

9.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta,
sob o regime de empreitada por preço global;

10.2. O valor global da contratação será o valor total proposto para a realização dos
serviços nos imóveis relacionados no ANEXO I;

10.3. Será  considerado  vencedor  o  licitante  que  oferecer  a  Proposta  de  Preço  de
menor valor global;

10.3.1.  A aceitação da Proposta de Preço de menor valor global fica condicionada à
apresentação da Planilha de Formação de Preços, conforme o ANEXO II;

10.4. No procedimento licitatório, a empresa deverá apresentar junto a sua proposta a
discriminação  dos  produtos  a  serem  utilizados  e  seus  respectivos  registros  no
Ministério da Saúde;

10.4.1.  A aceitação  da  proposta  estará  condicionada  à  consulta  dos  números  de
registro no sítio do Ministério da Saúde;

10.5. Na apresentação da proposta, a empresa deverá comprovar o cumprimento da
legislação de segurança do trabalho, apresentando comprovantes de cumprimento do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9), Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO (NR-7) e apresentação dos Atestados de
Saúde Ocupacional – ASO dos funcionários empregados na realização dos trabalhos
contratados;

10.6. O contrato será firmado com vigência de 12 meses;

6
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10.7. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá confirmar os endereços dos
imóveis na Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV;

10.8. Não é permitida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
Tribunal Regional Eleitoral para a execução dos serviços em comento;

10.9. Não  é  permitida  a  veiculação  de  publicidade,  vinculativa  ou  não,  acerca  do
contrato  firmado  com  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  salvo  se
documentalmente autorizado pela Administração;

10.10. A empresa especializada deve ter letreiro em sua fachada indicando seu nome
de fantasia, os serviços prestados e o número da licença sanitária;

10.11. Além das especificações deste Termo de Referência, a execução do contrato,
será regida pelas normas da ANVISA, em particular a RDC nº 52/2009 ou outra que
vier  substituí-la,  sem  prejuízo  da  utilização  de  outros  dispositivos  previstos  na
legislação.

Maceió/AL, 07 de março de 2019.

Gustavo Antonio Góis dos Santos
Assistente I – SAPEV
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ANEXO I
ENDEREÇOS E DIMENSÕES DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS SERVIÇOS+

Imóvel Endereço Distância
aprox. da

capital

Área
aprox. em

m²

Serviço a ser realizado

Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 0 3.815,70 Desinsetização Desratização

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio Antigo) 0 3.164,87 Desinsetização Desratização

Fórum Eleitoral
- Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 1.415,5 Desinsetização Desratização

Galpão de
Urnas - Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 992,83 Desinsetização Desratização

Galpões (B-C-
D)

Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 0 812,36 Desinsetização Desratização

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 88 km 125,86 Desinsetização Desratização

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 47 km 132 Desinsetização Desratização

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador Tércio
Wanderley, Coruripe-AL

88 km 134,40 Desinsetização Desratização

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 38 km 201,6 Desinsetização Desratização

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 53 km 157,44 Desinsetização Desratização

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 138 km 179,48 Desinsetização Desratização

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 236 km 128,10 Desinsetização Desratização

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 76 km 116,9 Desinsetização Desratização

13ª ZE Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, Penedo-AL  161 227,82 Desinsetização Desratização

14ª ZE Rua do Varadouro, nº 531, Centro, Porto Calvo-AL 102 km 210,78 Desinsetização Desratização
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15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio Largo-AL 28 km 301,95 Desinsetização Desratização

17ª ZE Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do Quitunde-AL 57 km 50 Desinsetização

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do Ipanema-AL 207 km 280,33 Desinsetização

21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos Palmares-AL 77 km 256,20 Desinsetização

22ª e 55ª ZE’s Fórum Eleitoral de Arapiraca
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 km 513,85 Desinsetização Desratização

23ª ZE Av. Horácio Gomes de Melo, 620, Centro, Capela-AL. 63 km 237,80 Desinsetização Desratização

PA 16ª ZE Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 114 km 28 Desinsetização

PA 14ª ZE Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 131 km 199,55 Desinsetização Desratização

26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-AL 29 km 257,35 Desinsetização

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 287 km  24,3 Desinsetização

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 123 km 167,59 Desinsetização

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 190 km 255,10 Desinsetização Desratização

PA 40ª ZE Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 284 km 305,37 Desinsetização

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do Colégio-AL 171 km 92,96 Desinsetização

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 320 km 137,2 Desinsetização Desratização

40ª ZE Rua Olavo Bilac, 318, Centro, Delmiro Gouveia/AL 300 km 229,16 Desinsetização Desratização

PA 11ª ZE Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, Olho d’Água das Flores-AL 208 km 141,79 Desinsetização

PA 48ª ZE Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, Maribondo-AL 89 km 340 Desinsetização Desratização

44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 157 km 165,63 Desinsetização

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 151 km 134,05 Desinsetização Desratização
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46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 177 km 102 Desinsetização

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 110 km 202,49 Desinsetização Desratização

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 77 km 76,32 Desinsetização Desratização

49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-AL. 128 km 141,12 Desinsetização Desratização

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 233 km 153,78 Desinsetização Desratização

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 217 km 240 Desinsetização

PA 12ª ZE Praça Bom Jesus, 52, Centro, Matriz de Camaragibe-AL 81 km 140,77 Desinsetização Desratização

53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, Centro, Joaquim Gomes-AL 61 km 110 Desinsetização

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 5.278 km

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 17.264,30 m²

ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 14.650,96 m²
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ANEXO II
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

Contratação de empresa especializada para prestação  de serviços de controle  de  vetores  e  pragas  urbana s,  com
fornecimento de material, em duas aplicações, sendo  a segunda aplicação realizada 6 (seis) meses após a primeira, em
imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional E leitoral de Alagoas, no interior e na capital do Es tado.

Quantitativos (A) Valor unitário (B) Valores parciais  (A x B)

Quilometragem 5.117 km R$ v,vv / km R$ vv.vvv,vv (C)

Dedetização 17.036,48 m² R$ v,vv / m² R$ vv.vvv,vv (D)

Desratização 14.423,14 m² R$ v,vv / m² R$ v.vvv,vv (E)

VALOR DA PROPOSTA POR ETAPA R$ v.vvv,vv (C + D + E)

NÚMERO DE ETAPAS 2

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ v.vvv,vv (2 x (C + D + E ))

Os endereços e dimensões dos imóveis e os serviços a ser realizados em cada um deles encontram-se devi damente discriminados
no ANEXO I do Termo de Referência.
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ANEXO III
Serviço de controle de vetores e pragas urbanas - Avaliação

Prédio:

Serviço: Dedetização (___)Sim   (___) Não Desratização (___) Sim   (___) Não

Data de realização do serviço: ____ / _______________ / ________

Horário:

Tempo de duração dos serviços:

Questionário:

1 – O veículo de transporte do aplicador possui compartimento de carga isolado do
compartimento dos passageiros? 

(____) Sim (____) Não

2 – O veículo de transporte do aplicador apresenta externamente sinalização indicativa
de transporte de produtos perigosos?

(____) Sim (____) Não

3 – O aplicador apresentou-se devidamente trajado e identificado?

(____) Sim (____) Não

4 – Durante a manipulação dos produtos e sua aplicação, o aplicador fez uso dos EPIs
(equipamentos de proteção individual)?

(____) Sim (____) Não

5 – Foi afixado cartaz constando: o serviço realizado, data, nome e grupo químico do
produto,  telefone  do  Centro  de  Informação  Toxicológica  e  números  das  licenças
sanitária e ambiental?

(____) Sim (____) Não

6 – Foi registrado algum caso de sensibilidade aos produtos empregados?

(____) Sim (____) Não

7 – Houve dano a qualquer bem móvel ou imóvel que não foi devidamente reparado?

(____) Sim (____) Não

Observações:

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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2019.
À SEIC,
 
Em atenção à Informação nº 1722, acostamos o TR

com as devidas alterações.
 
Atenciosamente,
 
Gustavo Góis
Assistente I da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS,
Assistente I, em 12/03/2019, às 16:30, 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
0512619 e o código CRC 3AC4C2E2.

0000146-73.2019.6.02.8000 0512619v1
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E-mail - 0513282

Data de Envio: 
  13/03/2019 15:29:16

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

Para:
    atendimento@controllededetizacao.com.br

Assunto: 
  Validação de Proposta. Controle de Pragas. TRE/AL.

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Moraes,

Como sabido, a sua Proposta Comercial /2018, para execução de serviços de Controle de Praga nas
Unidades da Justiça Eleitoral (TRE/AL) fora a classificada como melhor preço.

Como conversado por via telefônica há dias, este Órgão intenta celebrar o contrato com essa empresa
Controlle Dedetização, todavia, ora, se verificou que devido a decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
no exercício de 2018 foram extintas algumas unidades cartorárias (Zonas eleitorais e respectivos
cartórios) por toda a dimensão do território do Estado de Alagoas.

O fato acima referido, inegavelmente, haverá de influenciar na composição/feitura da proposta
orçamentária, e, antes, na redução do volume de serviços a serem executados, ainda que seja redução
de pequena monta.

Sendo o disposto, atentamos à sua presteza, no sentido de analisar as mudanças / reduções havidas,
conforme descrito em Termo de Referência atualizado, e apontar a provável redução no valor da sua
proposta comercial.

Muito atenciosamente.

Desde já agrademos a sua costumeira atenção, e a fineza de nos atender tão gentilmente.

José Valteno dos Santos
SEÇÃO DE INSTRUÇÕES CONTRATUAIS - TRE/AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
    Termo_de_Referencia_0512616_Projeto_Dedetizacao_12.03.pdf
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E-mail - 0516462

Data de Envio: 
  19/03/2019 15:41:51

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

Para:
    atendimento@controllededetizacao.com.br

Assunto: 
  Validação de Proposta. Controle de Pragas. TRE/AL.

Mensagem: 
  Olá, Ilustre Moraes,

Como sabido, a sua Proposta Comercial /2018, para execução de serviços de Controle de Praga nas
Unidades da Justiça Eleitoral (TRE/AL) fora a classificada como melhor preço.

Como conversado por via telefônica há dias, este Órgão intenta celebrar o contrato com essa empresa
Controlle Dedetização, todavia, ora, se verificou que devido a decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
no exercício de 2018 foram extintas algumas unidades cartorárias (Zonas eleitorais e respectivos
cartórios) por toda a dimensão do território do Estado de Alagoas.

O fato acima referido, inegavelmente, haverá de influenciar na composição/feitura da proposta
orçamentária, e, antes, na redução do volume de serviços a serem executados, ainda que seja redução
de pequena monta.

Sendo o disposto, atentamos à sua presteza, no sentido de analisar as mudanças / reduções havidas,
conforme descrito em Termo de Referência atualizado, e apontar a provável redução no valor da sua
proposta comercial.

Muito atenciosamente.

Desde já agrademos a sua costumeira atenção, e a fineza de nos atender tão gentilmente.

José Valteno dos Santos
SEÇÃO DE INSTRUÇÕES CONTRATUAIS - TRE/AL 

Anexos:
    Projeto_Dedetizacao_Final_3.pdf
    Termo_de_Referencia_0512616_Projeto_Dedetizacao_12.03.pdf
    E_mail_0513282.html
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E-mail - 0517311

Data de Envio: 
  20/03/2019 17:33:34

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

Para:
    atendimento@controllededetizadora.com.br

Assunto: 
   Validação de Proposta. Controle de Pragas. TRE/AL.

Mensagem: 
   Olá, Ilustre Moraes,

Como sabido, a sua Proposta Comercial /2018, para execução de serviços de Controle de Praga nas
Unidades da Justiça Eleitoral (TRE/AL) fora a classificada como melhor preço.

Como conversado por via telefônica há dias, este Órgão intenta celebrar o contrato com essa empresa
Controlle Dedetização, todavia, ora, se verificou que devido a decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
no exercício de 2018 foram extintas algumas unidades cartorárias (Zonas eleitorais e respectivos
cartórios) por toda a dimensão do território do Estado de Alagoas.

O fato acima referido, inegavelmente, haverá de influenciar na composição/feitura da proposta
orçamentária, e, antes, na redução do volume de serviços a serem executados, ainda que seja redução
de pequena monta.

Sendo o disposto, atentamos à sua presteza, no sentido de analisar as mudanças / reduções havidas,
conforme descrito em Termo de Referência atualizado, e apontar a provável redução no valor da sua
proposta comercial.

Muito atenciosamente.

Desde já agrademos a sua costumeira atenção, e a fineza de nos atender tão gentilmente.

José Valteno dos Santos
SEÇÃO DE INSTRUÇÕES CONTRATUAIS - TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0512616_Projeto_Dedetizacao_12.03.pdf
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20/03/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IM440NMMM3R9K&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IM440NMMM3R9K&View=Message&Print=Yes 1/1

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

 Data: 20/03/2019 05:42 PM
 Assunto: [seic] Validação de Proposta. Controle de Pragas. TRE/AL.

  
Em 2019-03-20 17:33, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

 > Olá, Ilustre Moraes,
 > 

 > Como sabido, a sua Proposta Comercial /2018, para execução de serviços
 > de Controle de Praga nas Unidades da Justiça Eleitoral (TRE/AL) fora a
 > classificada como melhor preço.

 > 
 > Como conversado por via telefônica há dias, este Órgão intenta

 > celebrar o contrato com essa empresa Controlle Dedetização, todavia,
 > ora, se verificou que devido a decisões do Tribunal Superior Eleitoral

 > (TSE), no exercício de 2018 foram extintas algumas unidades
 > cartorárias (Zonas eleitorais e respectivos cartórios) por toda a

 > dimensão do território do Estado de Alagoas.
 > 

 > O fato acima referido, inegavelmente, haverá de influenciar na
 > composição/feitura da proposta orçamentária, e, antes, na redução do

 > volume de serviços a serem executados, ainda que seja redução de
 > pequena monta.

 > 
 > Sendo o disposto, atentamos à sua presteza, no sentido de analisar as

 > mudanças / reduções havidas, conforme descrito em Termo de Referência
 > atualizado, e apontar a provável redução no valor da sua proposta

 > comercial.
 > 

 > Muito atenciosamente.
 > 

 > Desde já agrademos a sua costumeira atenção, e a fineza de nos atender
 > tão gentilmente.

 > 
 > José Valteno dos Santos

 > SEÇÃO DE INSTRUÇÕES CONTRATUAIS - TRE/AL
  

 
Prezado,

  
Recebido.

  
Obrigado.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2132 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À Senhora Coordenadora,
 
Tem este como fim a contratação de empresa especializada no

controle de ventores e pragas no âmbito das Unidades deste Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, na capital e no interior do Estado, tendo o
mesmo originalmente se modulado por via do P.A (SEI) 1856-02.2017.

 
Validadas as informações dispostas em evento (0507866), tendo

sido juntado novo e definitivo Termo de Referência (0512616) onde se descreve
das mudanças / reduções de Zonas e Cartórios eleitorais, vieram-nos os autos,
para consulta à empresa Controlle Dedetizadora (segunda colocada) acerca da
manutenção de sua proposta comercial - já que, como sabido, não fora possível
a contratação da primeira colocada.

 
Consultada a segunda colocada, a mesma ofertou proposta com

valores que, a grosso modo, não correspondem proporcionalmente à
redução do volume de área a ser trabalhada - vistas as Zonas Eleitorais
extintas. Todavia, nominalmente, a Controlle Dedetizadora ainda continua
sendo a melhor oferta, a proposta mais vantajosa para a Administração -
evento (0519139).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 25/03/2019, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/03/2019, 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
0519115 e o código CRC 2D599A9D.

0000146-73.2019.6.02.8000 0519115v3
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De: atendimento@controllededetizadora.com.br
 Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 Data: 25/03/2019 04:15 PM
 Assunto: [seic] Validação de Proposta. Controle de Pragas. TRE/AL.

  
Em 2019-03-20 17:33, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

 > Olá, Ilustre Moraes,
 > 

 > Como sabido, a sua Proposta Comercial /2018, para execução de serviços
 > de Controle de Praga nas Unidades da Justiça Eleitoral (TRE/AL) fora a
 > classificada como melhor preço.

 > 
 > Como conversado por via telefônica há dias, este Órgão intenta

 > celebrar o contrato com essa empresa Controlle Dedetização, todavia,
 > ora, se verificou que devido a decisões do Tribunal Superior Eleitoral

 > (TSE), no exercício de 2018 foram extintas algumas unidades
 > cartorárias (Zonas eleitorais e respectivos cartórios) por toda a

 > dimensão do território do Estado de Alagoas.
 > 

 > O fato acima referido, inegavelmente, haverá de influenciar na
 > composição/feitura da proposta orçamentária, e, antes, na redução do

 > volume de serviços a serem executados, ainda que seja redução de
 > pequena monta.

 > 
 > Sendo o disposto, atentamos à sua presteza, no sentido de analisar as

 > mudanças / reduções havidas, conforme descrito em Termo de Referência
 > atualizado, e apontar a provável redução no valor da sua proposta

 > comercial.
 > 

 > Muito atenciosamente.
 > 

 > Desde já agrademos a sua costumeira atenção, e a fineza de nos atender
 > tão gentilmente.

 > 
 > José Valteno dos Santos

 > SEÇÃO DE INSTRUÇÕES CONTRATUAIS - TRE/AL
  

Prezado Sr. José Valteno, boa tarde.
  

Conforme solicitado, segue em anexo a nossa proposta para o controle de 
 pragas com as alterações necessárias.

  
Informamos que a proposta atual torna inválida qualquer proposta 

 anterior.
  

Atenciosamente,
  

Terliz Morais.
 
 
Anexados:

 
Arquivo: Orçamento Tribunal Regional
Eleitoral. 2019 - 02.pdf

Tamanho:
1518k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 2132, 0519115, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/03/2019, às 18:20, 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
0519762 e o código CRC 49F7EA1A.

0000146-73.2019.6.02.8000 0519762v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2019.
À COMAP
À vista da informação de evento 0519115, solicito

que seja reiterado pedido de desconto à empresa melhor
classificada. Persistindo o valor apontado como não
proporcional à redução da área a ser tratada porém mais
vantajosa, evoluir o feito à reserva de crédito e demais
medidas cabíveis.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2019, às 19:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519795 e o código CRC AACEC0ED.

0000146-73.2019.6.02.8000 0519795v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de março de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

Despacho GSAD 0519795.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 27/03/2019, às 11:04, 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
0519937 e o código CRC C1D3DD76.

0000146-73.2019.6.02.8000 0519937v1
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E-mail - 0520075

Data de Envio: 
  27/03/2019 14:01:21

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

Para:
    atendimento@controllededetizadora.com.br

Assunto: 
   Validação de Proposta. Controle de Pragas. TRE/AL.

Mensagem: 
  ILUSTRE SR. MORAIS,

Sua proposta fora devidamente recepcionada e, após juntada ao respectivo Processo (146-73.2019),
encaminhada à Secretaria de Administração, para análise e deliberação superior, quanto à consecução da
querida contratação.

Após a devida análise, em face da quantidade de Zonas e correspondentes Cartórios Eleitorais extintos na
extensão do território do estado de Alagoas, vistos os valores dispostos na sua última Proposta como
contrapartida para execução do objeto deste, pode-se verificar, smj, que a sua composição e /ou
montante não refletiu proporcionalmente, a menor, aquela redução acima referida; fato que suscitou
pontual observação do Gabinete da Secretaria de Administração. 

De tal sorte, cumpre-nos solicitar a sua atenção e gentileza, NO SENTIDO DE VERIFICAR A MÍNIMA
POSSIBILIDADE DE OFERTAR DETERMINADO DESCONTO no valor da sua Proposta Comercial,
especialmente, entendendo de bom tom e razoável, em face da notável redução do volume de área a ser
coberta durante a futura prestação de serviços de dedetização.

Grato muito, pela gentileza.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais (SEIC)
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    E_mail_0519139_WorldClient.pdf
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De: atendimento@controllededetizadora.com.br
 Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

 Data: 28/03/2019 05:33 PM
 Assunto: [seic] Validação de Proposta. Controle de Pragas. TRE/AL.

  
Em 2019-03-27 12:01, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

 > ILUSTRE SR. MORAIS,
 > 

 > Sua proposta fora devidamente recepcionada e, após juntada ao
 > respectivo Processo (146-73.2019), encaminhada à Secretaria de
 > Administração, para análise e deliberação superior, quanto à

 > consecução da querida contratação.
 > 

 > Após a devida análise, em face da quantidade de Zonas e
 > correspondentes Cartórios Eleitorais extintos na extensão do

 > território do estado de Alagoas, vistos os valores dispostos na sua
 > última Proposta como contrapartida para execução do objeto deste,

 > pode-se verificar, smj, que a sua composição e /ou montante não
 > refletiu proporcionalmente, a menor, aquela redução acima referida;

 > fato que suscitou pontual observação do Gabinete da Secretaria de
 > Administração.

 > 
 > De tal sorte, cumpre-nos solicitar a sua atenção e gentileza, NO

 > SENTIDO DE VERIFICAR A MÍNIMA POSSIBILIDADE DE OFERTAR DETERMINADO
 > DESCONTO no valor da sua Proposta Comercial, especialmente, entendendo

 > de bom tom e razoável, em face da notável redução do volume de área a
 > ser coberta durante a futura prestação de serviços de dedetização.

 > 
 > Grato muito, pela gentileza.

 > 
 > 
 > José Valteno dos Santos

 > Seção de  Instruções Contratuais (SEIC)
 > seic@tre-al.jus.br

  
Prezado Sr. José Valteno, boa tarde.

  
Antes de tudo, gostaria de agradecer a oportunidade de participarmos 

 desse levantamento de preços e, espero que em breve, ter a satisfação de 
 prestar nossos serviços junto a esse honrado tribunal.

  
Bom, durante a análise anterior, na qual fizemos a redução das unidades 

 que foram excluídas do edital, percebemos que na proposta consta a 
 distâncias de todas as unidades das cidades do interior partindo da 
 capital Maceió. Após elaborada a nossa proposta e, posteriormente 

 enviada, me atentei ao fato de que no edital consta apenas o trajeto de 
 ida até as cidades do interior, não considerando dessa forma o percurso 
 de volta. Mesmo que sejam agendadas 02 ou mais serviços na mesma rota, a 
 perspectiva é que nossos custos com esse deslocamento tenha um aumento 

 de no mínimo 50% do que foi apresentado na proposta.
  

Tendo em vista que o nosso orçamento já foi enviado e zelando pela nossa 
 credibilidade junto aos nossos clientes, ficou decidido que vamos 

 absorver esse custo extra do deslocamento e não faremos qualquer 
 alteração nos valores por nós apresentados e, infelizmente, por esse 
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motivo, não podemos conceder qualquer desconto na proposta.
  

Certo de poder contar com a vossa compreensão, agradeço desde já.
  

Terliz Morais
 Diretor Técnico.

  

E-mail - RESPOSTA - Contrlle (0521022)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 129



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2216 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

SENHORA COORDENADORA,

 

Trata este da contratação de empresa especializada em Controle de Praga, para
execução de tais serviços nas dependências deste Órgão, na capital e no interior do
Estado.

 

Validadas as informações assentadas em evento (0519115), em contemplação ao
disposto em Despacho do Sr. Secretário de Administração, evento (0519795),
devemos fazer registro da manifestação da empresa Controlle Dedetizadora
(0521022), por meio do que a mesma, antes justificando das suas
impossibilidades, anuncia não se fazer possível reduzir o preço da sua Proposta
comercial ofertada ante o solicitado desconto.

 

De tal modo, cumpre-nos fazer encaminhar os autos à Cofin, para satisfação do
já Sugerido / Decidido quanto à emissão de Nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 28/03/2019, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/03/2019, às 18:11, 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
0521047 e o código CRC 3C7CFFE3.

0000146-73.2019.6.02.8000 0521047v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2019.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho o presente para RESERVA DE CRÉDITO nos

termos da instrução processual retro, notadamente o Despacho
GSAD 0519795.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 29/03/2019, às 10:43,
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
0521404 e o código CRC 9C6527E3.

0000146-73.2019.6.02.8000 0521404v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  01/04/19  11:41                                      USUARIO : TONY SA        

  DATA EMISSAO    : 01Abr19                            NUMERO  : 2019PE000149   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  DESPESA COM A PRESTAçãO DE SERVIçOS DE DEDETIZAçãO, EM CONFORMIDADE COM O PRE-

  CRITO NOS AUTOS DO PROC. 0000146-73.2019.6.02.8000. DESPACHO GSAD 0519795.    

                                                                                

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 339039        AIEF LIMPEZ               15.976,80

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   01Abr19   11:38

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    

                                                                                

Anexo Pré-empenho n.º 149/2019. Serviços de dedetização (0521923)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 132



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 149/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 01/04/2019, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521924 e o código CRC DDA929AF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
Maceió, 1º de abril de 2019.

Sei nº 0000146-73.2019.6.02.8000
Informação nº 89/2019
 
À COFIN,
 
Sr. Coordenador,
 
1. Fizemos a reserva de crédito conforme solicitado (doc. 0521923).
Percebemos que no e-mail juntado no dia 25 último (Informação 2132, evento
0519115, e anexo, evento 0519139) existe um anexo não juntado ao presente
SEI e que deve ser a proposta da empresa ajustada. O referido documento é
necessário para emissão da futura nota de empenho, tendo em vista que a
contratação será de forma direta, conforme dito no evento 0507866.
 
Respeitosamente,
 
Rogério Rocha da Silva
Seção de Gestão Orçamentária
 
 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 01/04/2019, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522106 e o código CRC C603D7F5.

0000146-73.2019.6.02.8000 0522106v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
À GSAD,
Efetuado as providências do desapcho GSAD

(0519795), encaminho os autos eletrônicos para ciência do
contido no despacho SGO (0522106).

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/04/2019, às 14:28, 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
0522158 e o código CRC 48D3B2AA.

0000146-73.2019.6.02.8000 0522158v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
À SLC, para, com a urgência que o caso requer,

elaborar a minuta do instrumento contratual com base no TR
de evento 0510885.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524740 e o código CRC 28B67AC0.

0000146-73.2019.6.02.8000 0524740v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

CONTRATO Nº xx/2019 
Processo nº 0000146-73.2019.6.02.8000 

 
 

Contrato de prestação de serviços de controle 
de vetores e pragas urbanas com fornecimento 
de material com a empresa Terliz Rodrigues de 
Morais Dedetização Eirelli – ME. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por 
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o 
nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa Terliz Rodrigues de 
Morais Dedetização Eirelli – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.162.634/0001-10, situada na 
Rua Antônio de Andrade, nº 10, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP  57081-574, fone: 
(82) 3353-5250/ (82) 99946-9714, e-mail: atendimento@controllededetizadora.com.br, 
neste ato representada Terliz Morais, RG nº xxx e CPF nº xxx, doravante designada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, com 
fulcro no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993, e ainda, observando-se a 
regulamentação da ANVISA – RDC nº 52/2009, devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal 
nº 8.078/1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, 
bem, como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de controle de 
vetores e pragas urbanas, com fornecimento de material, em duas etapas, sendo a 
segunda etapa realizada 6 (seis) meses após a primeira, em imóveis sob responsabilidade 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do Estado, conforme 
descrito no Termo de Referência constante no Anexo I. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 

O presente contrato tem o valor global de R$ 15.976,80 (quinze mil e 
novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
 

Minuta de contrato (0524939)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 137



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I (Termo de Referência). 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do 
valor total contratado, após a conclusão total de cada uma das etapas, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo 
ateste pelo Gestor do Contrato, uma vez atendidas todas as exigências relativas à 
perfeita execução do objeto contratual, segurança, habilitação, condições técnicas, e 
regularidade fiscal e previdenciária, mediante ordem bancária de crédito em conta- 
corrente. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções 
e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado 
pela Secretaria da Receita Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata a cláusula acima. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO 
 
  Os serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com fornecimento de 
material, deverão ter a execução da primeira etapa iniciada no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela Gestão 
Contratual do Contratante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
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 A garantia mínima dos serviços é de 06 (seis) meses, a partir da data constante 
no comprovante de execução dos serviços de cada imóvel. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de 
Garantia. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 

recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza 
da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissados, pela nota de empenho n°2019NE000XXX, de XX de XXX de 2019, no 
valor de R$ XXX. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 
A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) Apresentar, mediante solicitação da gestão contratual, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o 
cronograma de execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados; 

b) Apresentar, junto ao plano de trabalho referido na alínea anterior, o Procedimento 
Operacional Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras 
manipulações autorizadas para produtos saneantes desinfestantes, da técnica de 
aplicação, da utilização e manutenção de equipamentos, de transporte, de destinação 
final e outros procedimentos técnicos ou operacionais, inclusive com informações sobre 
o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, biossegurança e 
saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente; 

c) Iniciar a execução em primeira etapa dos serviços em todos os imóveis relacionados 
no ANEXO I-A, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço a ser emitida pela Gestão do Contrato; 

d) Iniciar, seis meses após a realização do serviço descrito na alínea anterior, a execução 
em segunda etapa dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I-A, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a ser 
emitida pela Gestão do Contrato; 

e) Efetuar os trabalhos de modo a garantir a qualidade e segurança do serviço prestado 
e minimizar o impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador de 
produtos saneantes desinfestantes; 

f) Afixar em cada imóvel atendido, cartazes informando a realização da desinfestação, 
com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de 
Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de acordo com o 
Art. 21 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA; 

g) Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos os 
locais relacionados no Termo de Referência (Anexo I), acompanhada(s) das devidas 
informações bancárias, necessárias ao pagamento por este Tribunal; 
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g.1) Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e 
pragas urbanas só terá validade se for emitida por pessoa jurídica de direito 
privado, ficando vedada a compra de nota fiscal avulsa por pessoa física junto às 
Secretarias de Finanças (ou órgão semelhante) das Prefeituras Municipais, para os 
fins de comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas 
urbanas. 

h) Anexar à(s) nota(s) fiscal(ais) os comprovantes de execução de serviços, de acordo 
com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA; 

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração de 
Prédios e Veículos - SAPEV; 

j) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do contrato, utilização 
e manipulação de produtos (venenos e antídotos), não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

k) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas 
dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

l) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma 
operação correta e eficaz; 

m) Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas 
especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA; 

n) Utilizar exclusivamente empregados seus, devidamente identificados com crachás, 
uniformizados, qualificados e com experiência, assumindo total responsabilidade pelo 
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive as 
decorrentes de indenizações e seguros; devendo ser cumpridas as normas gerais e/ou 
especiais de segurança e de medicina do trabalho, principalmente as afetas à natureza 
dos serviços contemplados no  Termo de Referência (Anexo I); 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

p) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas 
na contratação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, o licenciamento 
junto às autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se sujeitar a outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

q) Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços além 
dos produtos saneantes desinfestantes e equipamentos, em veículos que os isolem dos 
ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de vetores e 
pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos perigosos; 
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r) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado  
original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações; 

s) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de 
segurança, coletivos e individuais, (EPIs e EPCs), adequados e necessários à consecução 
dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o 
contratante, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos 
e equipamentos empregados; 

t) Promover a sinalização e proteção adequada relativa aos serviços, 
principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

u) Comunicar ao responsável pelo acompanhamento do contrato, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, em 
no máximo 24 h. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O CONTRATANTE se obriga a: 

 
a) Emitir Ordem de Serviço após análise e aprovação do Plano de Trabalho referenciado 
na alínea “a” da Cláusula Nove; 

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados 
para tanto, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, 
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas; 

c) Nomear formalmente como Gestor do contrato, servidor lotado na Seção de 
Administração de Prédios e Veículos; 

d) Nomear formalmente como Fiscal(is) do contrato, servidor da Seção de Administração 
de Prédios e Veículos, distinto do gestor, quando os serviços forem prestados no edifício 
sede do TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem prestados nos galpões B, 
C, D e do Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de Maceió, para os serviços 
realizados na área específica do Fórum e servidor lotado na Secretaria de Tecnologia e 
Informação para os serviços na área específica do Galpão de Urnas e os Chefes dos 
Cartórios quando os serviços forem realizados nas respectivas Zonas Eleitorais do 
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interior. 
 
CLÁUSULA ONZE - DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEUS 
ATESTOS 

 
Não obstante, a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
 
      a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

      b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado; 

c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 
podendo efetivar avaliação periódica; e 

  d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o 
equivalente à indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem 
prejuízo das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários 
de Avaliação do Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o  
ANEXO I-B. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preenchimento e devolução das avaliações é opcional. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de 
execução de serviços emitido conforme consta na alínea “a” da Cláusula Nona. 

 
CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA 
 
 O presente contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data da sua assinatura, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES 
 
 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade 
dos casos a seguir: 
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 5% (cinco por 
cento), em razão do atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 

inexecução parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) 
dias no início da execução; 

 
c)  multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução total do objeto, 

também entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no 
cumprimento das obrigações contratadas, inclusive início da execução. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Também poderá ser aplicada a sanção de suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos. 
 
PARÁGRAFO  QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas, a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
PARÁGRAFO TREZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO QUATORZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial  do 
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez) dias na 
entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei nº 8.666/1993, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUSTENTABILIDADE 
 
 A Contratada deverá se comprometer com a Sustentabilidade Ambiental, nos 
termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, 
reconhecida em cartório, no ato da assinatura deste contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os 
equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.  
 
PARÁRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá atender as 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 viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Em respeito à legislação vigente, conforme teor das discussões nos 
autos do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com ênfase no Parecer n.º 150 (evento 
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0212708), aplicável ao serviço atual, será exigida da Contratada autorização da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de suas atividades. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às disposições  do Termo 
de Referência (Anexo I) e às estipulações da proposta de preços da Contratada (eventos 
SEI nº 0405608 e 0412492). 

CLÁUSULA DEZOITO - DA VINCULAÇÃO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

 
   Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato de autorização de 

dispensa de licitação do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente deste Regional (evento SEI 
nº 0452902) e à proposta da CONTRATADA, (eventos SEI nº 0507997 e 0521022), ambos 
insertos no Processo SEI nº 0000146-73.2019.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VINTE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
 Pelo TRE/AL 
 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo  

Presidente TRE/AL 
 
 Pela Empresa 

 

Terliz Morais 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de vetores e 

pragas urbanas, com fornecimento de material, em duas etapas, sendo a segunda etapa realizada 

6 (seis) meses após a primeira, em imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas, no interior e na Capital do Estado, conforme descrito neste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Promover condições necessárias ao perfeito desempenho das atividades inerentes a esta 

Justiça Especializada, especialmente no que se refere à necessidade de manter as dependências 

dos imóveis sob sua responsabilidade limpas e higienizadas, através do controle de pragas 

urbanas e vetores como ratos, baratas, escorpiões e outros agentes capazes de transmitir doenças 

infecto contagiosas, que expõem a saúde dos servidores e demais usuários dos imóveis, como 

também capazes de causar danos a documentos e equipamentos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Desinsetização; 

3.1.1. Aplicação de produto(s) capaz(es) de impedir a instalação ou reprodução de aracnídeos e 

insetos que possam transmitir infecções, por meio de carreamento externo (transmissão passiva 

ou mecânica) ou interno (transmissão biológica) de microrganismos; 

3.2. Desratização; 

3.2.1. Aplicação de produto(s) capaz(es) de impedir a instalação ou reprodução de 

roedores que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos; 

3.3. Descupinização; 

3.3.1. Aplicação de produto(s) capaz(es) de impedir a instalação ou reprodução de 

cupins que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos; 

3.4. As técnicas, equipamentos e materiais empregados na realização dos serviços deverão ser 

suficientes ao objetivo deste Termo, bem como ser adequadas às características das edificações, 

seu mobiliário e seu funcionamento; 

3.5. Os serviços nos prédios localizados na capital deverão ser executados fora do horário de 

expediente, de modo que não precise haver as suas respectivas desocupações que impliquem na 

interrupção das suas atividades; 

3.6. Os serviços nos prédios que sediam os Cartórios Eleitorais no interior, deverão ser 

executados em dias de expediente, das 08:00 às 13:30 h, mediante desocupação dos 
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mesmos, respeitada a permanência de um servidor para acompanhamento dos serviços, de acordo com 

programação a ser encaminhada previamente aos respectivos cartórios; 

3.7. A conclusão dos serviços previstos neste Termo não exime o prestador de responder pelos 

vícios aparentes e ocultos segundo disposições legais e deste instrumento, bem como normas de 

proteção ao consumidor; 

3.8. A contratada será objetivamente responsável direta por quaisquer danos à integridade de 

servidores ou terceiros, na hipótese de não serem adotadas as cautelas recomendadas pelo 

fabricante, órgãos de saúde e controladores/fiscalizadores, contratadas ou aquelas incluídas neste 

termo de referência; 

3.9. Os serviços deverão ser realizados nos imóveis conforme consta do ANEXO I-A. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Apresentar, mediante solicitação da gestão contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o cronograma de 

execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados; 

4.2. Apresentar, junto ao plano de trabalho referido no item 4.1, o Procedimento Operacional 

Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras manipulações autorizadas 

para produtos saneantes desinfestantes, da técnica de aplicação, da utilização e manutenção de 

equipamentos, de transporte, de destinação final e outros procedimentos técnicos ou 

operacionais, inclusive com informações sobre o que fazer em caso de acidente, derrame de 

produtos químicos, saúde, biossegurança e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação 

vigente; 

4.3. Iniciar a execução em primeira etapa dos serviços em todos os imóveis relacionados no 

ANEXO I-A, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de 

Serviço a ser emitida pela Gestão do Contrato; 

4.4. Iniciar, seis meses após a realização do serviço descrito no item 4.3, a execução em 

segunda etapa dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I-A, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela 

Gestão do Contrato; 

4.5. Efetuar os trabalhos de modo a garantir a qualidade e segurança do serviço prestado e 

minimizar o impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador de produtos 

saneantes desinfestantes; 

4.6. Afixar em cada imóvel atendido, cartazes informando a realização da desinfestação, com a 

data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação 

Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de acordo com o Art. 21 da Resolução 

RDC nº 52/2009 da ANVISA; 

4.7. Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos os locais 

relacionados neste Termo de Referência, acompanhada(s) das devidas informações bancárias, 

necessárias ao pagamento por este Tribunal; 
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4.7.1 Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas só terá 

validade se for emitida por pessoa jurídica de direito privado, ficando vedada a compra de nota fiscal 

avulsa por pessoa física junto às Secretarias de Finanças (ou órgão semelhante) das Prefeituras Municipais, 

para os fins de comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas 

4.8. Anexar à(s) nota(s) fiscal(ais) os comprovantes de execução de serviços, de 

acordo com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA; 

4.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos 

materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 

partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV; 

4.10. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do contrato, utilização e 

manipulação de produtos (venenos e antídotos), não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

4.11. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas dependências do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas; 

4.12. Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz; 

4.13. Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas 

especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA; 

4.14. Utilizar exclusivamente empregados seus, devidamente identificados com crachás, 

uniformizados, qualificados e com experiência, assumindo total responsabilidade pelo 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive as decorrentes de 

indenizações e seguros; devendo ser cumpridas as normas gerais e/ou especiais de segurança e 

de medicina do trabalho, principalmente as afetas à natureza dos serviços contemplados neste 

Termo; 

4.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

4.16. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na 

contratação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, o licenciamento junto às 

autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se sujeitar a outras obrigações previstas 

no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 

regime de Direito Público; 

4.17. Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços além dos 

produtos saneantes desinfestantes e equipamentos, em veículos que os isolem dos ocupantes, 

devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de vetores e pragas urbanas e atender 

às exigências legais para o transporte de produtos perigosos; 
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4.18. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado 

original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações; 

4.19. Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, 

coletivos e individuais, (EPIs e EPCs), adequados e necessários à consecução dos serviços 

constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o contratante, responsabilizando-

se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e equipamentos empregados; 

4.20. Promover a sinalização e proteção adequada relativa aos serviços, 

principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

4.21. Comunicar ao responsável pelo acompanhamento do contrato, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, em no 

máximo 24 h. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. Emitir Ordem de Serviço após análise e aprovação do Plano de Trabalho 

referenciado no item 4.1; 

5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados para tanto, comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e 

legais, exijam medidas corretivas; 

5.2. Nomear formalmente como Gestor do contrato, servidor lotado na Seção de Administração 

de Prédios e Veículos; 

5.3. Nomear formalmente como Fiscal(is) do contrato, servidor da Seção de Administração de 

Prédios e Veículos, distinto do gestor, quando os serviços forem prestados no edifício sede do 

TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem prestados nos galpões B, C, D e do 

Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de Maceió, para os serviços realizados na área 

específica do Fórum e servidor lotado na Secretaria de Tecnologia e Informação para os serviços 

na área específica do Galpão de Urnas e os Chefes dos Cartórios quando os serviços forem 

realizados nas respectivas Zonas Eleitorais do interior. 

 

6. DA GESTÂO, FISCALIZAÇÃO E ATESTADO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, é reservado o direito ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), 

de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 

e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo 

para isso; 

6.1.1. Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 

da execução do escopo contratado; 
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6.1.3. Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 

podendo efetivar avaliação periódica; 

6.1.4. Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 

indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 

demais sanções disciplinadoras contratuais; 

6.2. A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários de Avaliação do 

Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o ANEXO I-B; 

6.2.1. O preenchimento e devolução das avaliações é opcional; 

6.3. Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de execução de serviços emitido conforme consta 

no item 4.8. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor total 

contratado, após a conclusão total de cada uma das etapas, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo ateste pelo Gestor do 

Contrato, uma vez atendidas todas as exigências relativas à perfeita execução do objeto 

contratual, segurança, habilitação, condições técnicas, e regularidade fiscal e previdenciária, 

mediante ordem bancária de crédito em conta- corrente. 

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 

aplicadas; 

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.; 

7.4. O TRE-AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária; 

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 

comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado pela Secretaria da Receita 

Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 

acima. 

 

8. DA GARANTIA DO OBJETO 

 

8.1 A garantia dos serviços previstos neste Termo de Referência é de, no mínimo, 06 (seis) meses, a partir 

da data constante no comprovante de execução de serviços de cada imóvel; 

8.2. A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de Garantia. 

 

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 
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9.1. Além do previsto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, de acordo com o praticado na 

última contratação: 

9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 

Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 

aplicar outras mais severas; 

9.1.2. Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o limite de 5% (cinco 

por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, 

calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 

parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) dias no início da execução dos 

serviços e no cumprimento das obrigações assumidas; 

9.1.4. Multa de 15% (quinze por cento) para o caso de inexecução total do objeto, também 

entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no cumprimento das obrigações 

contratadas, inclusive início da execução; 

9.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, sob o 

regime de empreitada por preço global; 

10.2. O valor global da contratação será o valor total proposto para a realização dos 

serviços nos imóveis relacionados no ANEXO I-A; 

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a Proposta de Preço de 

menor valor global; 

10.3.1. A aceitação da Proposta de Preço de menor valor global fica condicionada à 

apresentação da Planilha de Formação de Preços; 

10.4. No procedimento licitatório, a empresa deverá apresentar junto a sua proposta a 

discriminação dos produtos a serem utilizados e seus respectivos registros no Ministério da 

Saúde; 

10.4.1. A  aceitação  da  proposta  estará  condicionada  à  consulta  dos  números  de 

registro no sítio do Ministério da Saúde; 

10.5. Na apresentação da proposta, a empresa deverá comprovar o cumprimento da legislação 

de segurança do trabalho, apresentando comprovantes de cumprimento do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9), Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO (NR-7) e apresentação dos Atestados de Saúde Ocupacional – ASO dos 

funcionários empregados na realização dos trabalhos contratados; 

10.6. O contrato será firmado com vigência de 12 meses; 
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10.7. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá confirmar os endereços dos 

imóveis na Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV; 

10.8. Não é permitida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal 

Regional Eleitoral para a execução dos serviços em comento; 

10.9. Não é permitida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato 

firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado 

pela Administração; 

10.10. A empresa especializada deve ter letreiro em sua fachada indicando seu nome 

de fantasia, os serviços prestados e o número da licença sanitária; 

10.11. Além das especificações deste Termo de Referência, a execução do contrato, será regida 

pelas normas da ANVISA, em particular a RDC nº 52/2009 ou outra que vier substituí-la, sem 

prejuízo da utilização de outros dispositivos previstos na legislação. 

 

Maceió/AL, 07 de março de 2019. 

 

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos 

Assistente I – SAPEV 
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ANEXO I-A 

ENDEREÇOS E DIMENSÕES DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS SERVIÇOS+ 
 

 

Imóvel Endereço Distância 
aprox. da 

capital 

Área 
aprox. em 

m² 

Serviço a ser realizado 

Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 0 3.815,70 Desinsetização Desratização 

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio Antigo) 0 3.164,87 Desinsetização Desratização 

Fórum Eleitoral 
- Maceió 

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 1.415,5 Desinsetização Desratização 

Galpão de 
Urnas - Maceió 

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 992,83 Desinsetização Desratização 

Galpões (B-C- 
D) 

Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 0 812,36 Desinsetização Desratização 

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 88 
km 

125,86 Desinsetização Desratização 

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 47 
km 

132 Desinsetização Desratização 

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador Tércio 
Wanderley, Coruripe-AL 

88 
km 

134,40 Desinsetização Desratização 

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 38 
km 

201,6 Desinsetização Desratização 

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 53 
km 

157,44 Desinsetização Desratização 

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 138 
km 

179,48 Desinsetização Desratização 

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 236 
km 

128,10 Desinsetização Desratização 

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 76 
km 

116,9 Desinsetização Desratização 

13ª ZE Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, Penedo-AL 161 227,82 Desinsetização Desratização 

14ª ZE Rua do Varadouro, nº 531, Centro, Porto Calvo-AL 102 210,78 Desinsetização Desratização 
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15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio 
Largo-AL 

28 
km 

301
,95 

Desinsetização Desratização 

17ª ZE Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do 
Quitunde-AL 

57 
km 

50 Desinsetização  

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do 
Ipanema-AL 

207 
km 

280
,33 

Desinsetização  

21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos 
Palmares-AL 

77 
km 

256
,20 

Desinsetização  

22ª e 55ª ZE’s Fórum Eleitoral de Arapiraca 

Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 
km 

513
,85 

Desinsetização Desratização 

23ª ZE Av. Horácio Gomes de Melo, 620, Centro, Capela-AL. 63 
km 

237
,80 

Desinsetização Desratização 

PA 16ª ZE Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 114 
km 

28 Desinsetização  

PA 14ª ZE Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 131 
km 

199
,55 

Desinsetização Desratização 

26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-AL 29 
km 

257
,35 

Desinsetização  

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 287 
km 

24,3 Desinsetização  

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 123 
km 

167
,59 

Desinsetização  

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 190 
km 

255
,10 

Desinsetização Desratização 

PA 40ª ZE Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 284 
km 

305
,37 

Desinsetização  

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do 
Colégio-AL 

171 
km 

92,96 Desinsetização  

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 320 
km 

137,2 Desinsetização Desratização 

40ª ZE Rua Olavo Bilac, 318, Centro, Delmiro Gouveia/AL 300 
km 

229
,16 

Desinsetização Desratização 

PA 11ª ZE Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, Olho d’Água das Flores-AL 208 
km 

141
,79 

Desinsetização  

PA 48ª ZE Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, Maribondo-AL 89 
km 

340 Desinsetização Desratização 
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44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 157 
km 

165
,63 

Desinsetização  

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 151 
km 

134
,05 

Desinsetização Desratização 
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46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 177 km 102 Desinsetização  

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 110 km 202,49 Desinsetização Desratização 

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 77 km 76,32 Desinsetização Desratização 

49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-AL. 128 km 141,12 Desinsetização Desratização 

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 233 km 153,78 Desinsetização Desratização 

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 217 km 240 Desinsetização  

PA 12ª ZE Praça Bom Jesus, 52, Centro, Matriz de Camaragibe-AL 81 km 140,77 Desinsetização Desratização 

53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, Centro, Joaquim Gomes-AL 61 km 110 Desinsetização  

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 5.278 km    

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 17.264,30 m²  

ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 14.650,96 m² 
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

PA nº 0000146-73.2019.6.02.8000 
Contrato nº xx/2019 
 

 

ANEXO I-B 

Serviço de controle de vetores e pragas urbanas - 

Avaliação 

Prédio: 

Serviço: Dedetização (  )Sim (  ) Não Desratização (  ) Sim (  ) Não 

Data de realização do serviço:  /  /    

Horário: 

Tempo de duração dos serviços: 

Questionário: 

1 – O veículo de transporte do aplicador possui compartimento de carga isolado do 
compartimento dos passageiros? 

(  ) Sim (  ) Não 

2 – O veículo de transporte do aplicador apresenta externamente sinalização indicativa 
de transporte de produtos perigosos? 

(  ) Sim (  ) Não 

3 – O aplicador apresentou-se devidamente trajado e identificado? 

(  ) Sim (  ) Não 

4 – Durante a manipulação dos produtos e sua aplicação, o aplicador fez uso dos EPIs 
(equipamentos de proteção individual)? 

(  ) Sim (  ) Não 

5 – Foi afixado cartaz constando: o serviço realizado, data, nome e grupo químico do 
produto, telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças 
sanitária e ambiental? 

(  ) Sim (  ) Não 

6 – Foi registrado algum caso de sensibilidade aos produtos empregados? 

(  ) Sim (  ) Não 

7 – Houve dano a qualquer bem móvel ou imóvel que não foi devidamente reparado? 

(  ) Sim (  ) Não 

Observações: 

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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
À SAD,
com minuta de contrato.
Ressalto que na última minuta elaborada para

objeto semelhante, havia uma cláusula de sustentabilidade.
Em razão disto, incluí a cláusula dezesseis, e solicito o
pronunciamento de Vossa Senhoria acerca da conveniência de
tal cláusula.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/04/2019, às 18:15, 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
0524940 e o código CRC B545872D.

0000146-73.2019.6.02.8000 0524940v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2019.
Em face da previsão de cláusula de sustentabilidade

na minuta de evento 0524939, que retrata item integrante da
primeira versão do TR (0491940), porém excluído das demais
versões constantes dos autos, inclusive da última utilizada na
instrução (0512616), solicito à COMAP, por intermédio da
SEIC, avaliar se a inclusão do item poderá comprometer a
cotação e seleção do fornecedor, não obstante já constar
da útlima versão do TR dispositivos relativos ao controle de
uso dos produtos com vistas à redução de impacto ambiental,
a exemplo dos itens 4.5, 4.6, 4.8 e 10.11.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 21:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524970 e o código CRC 4D8C8453.

0000146-73.2019.6.02.8000 0524970v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para cumprimento

do Despacho GSAD 0524970.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/04/2019, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525328 e o código CRC 25CCDE8B.

0000146-73.2019.6.02.8000 0525328v1
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E-mail - 0525457

Data de Envio: 
  05/04/2019 12:10:38

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

Para:
    atendimento@controllededetizadora.com.br

Assunto: 
  RATIFICAÇÃO. PROPOSTA. CONTEÚDO ANTERIOR.. TERMO REFERÊNCIA. TRE-AL.

Mensagem: 
  Ilustre Senhor Morais,

Quando do oferecimento de sua Proposta Comercial, para realização dos Serviços de Controle de Pragas
nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral, havia disposta CLÁUSULA DE SUSTENTABILIDADE no
correspondente Termo de Referência - TR.

Ocorre que, ora, no momento de autorização de emissão da Nota de empenho, a Administração observou
que no último TR juntado ao Processo - onde se descrevem as alterações / subtrações de Zonas e
Cartórios eleitorais - tal Cláusula ali não se fez constar, devido a certo lapso da Unidade Gestora e
solicitante dos serviços em questão.

De tal sorte, por precaução e em nome da boa prudência, o Secretário de Administração, ora, requer que
esta Unidade da Seção de Instruções Contratuais (SEIC) colha, junto ao Prestador dos serviços classificado
como a melhor proposta, a confirmação de que o mesmo está ciente da existência daquela citada
Cláusula constante no Termo de Referência original.

Assim, após a sua confirmação, por certo irão os autos à emissão da necessária Nota de Empenho, da
qual lhe será remetida cópia, depois de subscrita pelo Desembargador-Presidente.

Muito atenciosamente.

José Valteno dos Santos
Seção de Instruções Contratuais
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Despacho_0524970.html
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_ÂA3Hu65Z4>3;X35>4B4?s;X3863:;8;343y4>4759>343}Z4?98486363X6yZ>47w438;3

3X6>r9w;
3v>6X548;363:979:9@4>3;39:v4=5;34;3:69;34:B96756q3�3X4~8638;3=;7XZ:98;>363

38;
34v?9=48;>3863v>;8Z5;X3X4764756X386X97u6X54756X�

33
_A�A3Ju9�4>36:3=48439:�r6?34567898;q3=4>54@6X397u;>:478;343>64?9@4wx;384

386X97u6X54wx;q3=;:343845438434v?9=4wx;q3;37;:638;3v>;8Z5;q3y>Zv;3
3}Z�:9=;q356?6u;7638;

3U675>;3863R7u;>:4wx;3F;�9=;?�y9=43637~:6>;X384X3?9=67w4X3X4795�>94363
34:B96754?q386

34=;>8;3=;:3;3J>5A3̀a3843G6X;?Zwx;3GQU37�3̂ L̀̀]]b3843JS�RMJ�
3

E-mail - RESPOSTA - RATIFICAÇÃO - Controlle (0525819)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 163



���������� ���	
��������������������������������������������

��� !"#$%&'�()�*+,)�� -

��,.���� /


���	
��������������������������������������������

��� !"#$%&'�()�*+,)�� -

��,.���� /
 ���

0
123204567890:;<=05>?8;<=0@A<B8C;8A<=0><0B>DE9>F85?6<0G60676BHIJ>0G60

0<69FAI><K0G6
08B>9G>0B>D0>049?20LM0G80N6<>CHIJ>0NOP05Q0RLSLMMT0G804UVWX4Y

00
ZM2ZZ204C[D0G8<06<E6BA@AB8I\6<0G6<?60]69D>0G60N6@69̂5BA8K080676BHIJ>0G>0

0B>5?98?>K
0<69_096̀AG80E6C8<05>9D8<0G804UVWX4K06D0E89?ABHC89080NOP05Q0RLSLMMT0>H0

0>H?980aH6
0FA690<Hb<?A?HcdC8K0<6D0E96eHcf>0G80H?ACAf8IJ>0G60>H?9><0GA<E><A?AF><0

0E96FA<?><058
0C6̀A<C8IJ>2
00

P8<>0<6e8056B6<<_9A>08C̀HD0G>BHD65?>06S>H0G6BC898IJ>0G60B>5@>9DAG8G60B>D0
0><0?69D><K0@8F>9065FA890>0D>G6C>0aH60E9>FAG65BA896D><0>0D8A<0b96F60

0E><<cF6C2
00

4?65BA><8D65?6K
00

]69CAf0g>98A<
0OA96?>90][B5AB>2
00

E-mail - RESPOSTA - RATIFICAÇÃO - Controlle (0525819)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 164



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2455 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

Em satisfação ao disposto em Despacho do Sr. Secretário de Administração - evento
( 0524970), ora, faz-se juntada da Resposta-ratificação da empresa prestadora a ser
contratada, onde a mesma confirma estar ciente da validade da Cláusula de
Sustentabilidade constante do Termo de Referência original, de quando da oferta da
Cotação classificada para a execução dos serviços - (0525819.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 08/04/2019, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 08/04/2019, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525841 e o código CRC 869D1FF7.

0000146-73.2019.6.02.8000 0525841v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.
Com os esclarecimentos constantes da Informação

2455 (0525841), acerca do ponto assinalado pela SLC, no
Despacho 0524940, quanto à inclusão de cláusula de
sustentabilidade na minuta do contrato (0524939), submeto o
feito à Assessoria Jurídica para análise de conformidade da
proposição de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/04/2019, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526281 e o código CRC 57F35913.

0000146-73.2019.6.02.8000 0526281v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Seguem os autos para atualização da certidão

negativa do FGTS (0508452), bem como juntada da declaração
anti nepotismo.

Vale remarcar também que não consta dos autos a
planilha comparativa de preços médios orçados pela SEIC,
tampouco foi feito por aquela unidade o enquadramento da
fundamentação da contratação.

Ademais, uma vez que se trata de contratação que
se pretende arrimar no art. 24, II, da Lei 8.666/93,
indispensável juntar aos autos a afirmação da SEIC de que
não foram realizadas despesas semelhantes que ultrapassem o
limite legal, de modo a configurar fracionamento de despesa. 

Atenciosamente,
 
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 09/04/2019, às 17:20, 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
0526873 e o código CRC F07B2DB5.

0000146-73.2019.6.02.8000 0526873v1
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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 abril de 2019.

À COMAP, à SEIC,

Sra. Coordenadora, Sr. Chefe,

Encaminho os autos para atendimento das ressalvas apontadas no Despacho AJ-DG
0526873.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/04/2019, 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
0527661 e o código CRC 3BD6E925.

0000146-73.2019.6.02.8000 0527661v1
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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 abril de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Diante do Despacho GSAD 0527661, encaminho os

presentes autos para atendimento dos apontamentos
presentes no Despacho AJ-DG 0526873.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/04/2019, às 19:58, 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
0527809 e o código CRC 1BCB046E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2601 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

Senhora Coordenadora,
 
Trata-se, aqui, da contratação de empresa especializada,

para execução de serviços de controle de pragas e vetores, no âmbito das
Unidades deste Órgão na capital e no interior do Estado.

 
Em contemplação ao disposto em Despacho da Assessoria

Jurídica da Direção Geral (AJ-DG), cumpre-nos juntar as informações e dispor
as considerações a seguir:

 
 Como se fez destacar em nossa Informação 2132, evento -

(0519115), a presente contratação, é muito relevante ressaltar, que teve seu
trâmite original no Processo 1856-02.2017.6.02.8000, não tem no seu objeto a
execução de serviços já contratados no exercício, o que poderia violar regra
defesa na legislação afim.

 
Conforme evento - (0528869), foi feita a juntada de Certidão do

FGTS, atualizada. 
 
Quanto às demais solicitações notadas no Despacho da AJ-DG,

cumpre-nos fazer registro de que as informações e /ou documentos lá
questionados, data vênia, já apontados em links referidos, podem ser
devidamente apreciados, vistos os eventos - (0413760, (0466725); bem como,
smj, já devidamente fulcrado o ato pretendido no regramento legal que, a
nosso ver, justifica e fundamenta a sugestão da avença em questão
(0466726), junto à anunciada empresa CONTROLLE DEDETIZADORA (Terliz
Rodrigues de Morais dedetização Eireli-ME), inscrita no CNPJ
nº 21.162.634/0001-10, no valor de R$7.988,40 (Sete mil, novecentos e oitenta e
oito reais e quarenta centavos) pela prestação dos serviços em cada etapa.

 

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ VALTENO DOS SANTOS, Analista
Judiciário, em 15/04/2019, 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-
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Maceió26 de fevereiro de 2019.

Cliente: Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas.

Telefone: (82) 21227711

Email:

Conforme solicitado, segue a nossa proposta para o Controlle Integrado de Pragas Urbanas.

PROCEDIMENTOS PADRÕES DO CONTROLLE INTEGRADO

� Aplicação espacial (UBV)  em áreas internas ou externas.

� Gel Formicida para formigas domésticas.

� Gel Baraticida em área de alimentos.

Essa técnica de aplicação é indicada para 

controle de insetos e aracnídeos em áreas 

externas, almoxarifados, galpões e arquivos,

atingindo até 15 metros de distância ou altura.

Devido a essa grande capacidade de 

penetração e desalojamento de insetos em 

locais de difícil acesso, conseguimos ótimo 

resultados em ambientes diversos.  

Sempre que necessário, utilizaremos isca à 

base de gel para formigas. Este produto é 

altamente atrativo para várias espécies de 

formigas domésticas, que será levado ao 

formigueiro pelas próprias formigas, fazendo 

com que a rainha e milhares de ninfas sejam 

contaminadas por “Efeito Dominó”, 

alcançando todo o ciclo biológico desses 

insetos.

Visando o extermínio de Blattellas germânicas, 

conhecidas como “Baratas Francesinhas”, faremos uso 

de produtos à base de Gel. Tratase de uma isca em forma 

de gel, que será aplicado em vários pontos estratégicos, 

principalmente junto às áreas infestadas. Por se tratar de 

uma aplicação muito segura, pode ser utilizada em 

qualquer circunstância e ambiente, sem riscos de 

contaminação, mesmo em áreas delicadas, como por 

exemplo, cozinhas, laboratórios e hospitais.
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CONTROLLE contra Escorpiões e Baratas de Esgoto

� Uso de inseticidas Líquidos. 

� Uso de Pó Seco inseticida nas caixas de gordura e passagem.

� Uso de Fumaça inseticida em fossas e galerias subterrâneas de esgoto.

Aplicação em todo o perímetro, com a abertura 

das caixas de esgoto e caixas de gordura para 

posterior aplicação inicial de inseticidas 

líquidos, fazendo uso de produtos com alto 

residual e choque.

Tratase de um pó inseticida hidrossolúvel e 

repelente, que adere nas paredes das caixas de 

passagem e caixas de gordura, proporcionando 

o controle de baratas e escorpiões por longo 

período.

Este serviço será realizado através do 

equipamento termonebulizador motorizado, a

fumaça inseticida irá percorrer toda a tubulação 

de esgoto até a fossa ou rede de esgoto

eliminando os insetos.
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CONTROLE DE ROEDORES – PRINCIPAIS ESPÉCIES / PRODUTOS E MÉTODOS

� Rattus rattus  (Rato de Telhado). Rato de tamanho médio, possui uma cauda muito longa (maior do que o corpo) 
o que lhe dá grande equilíbrio para se locomover por vigas de telhado, fios elétricos, etc. Costuma habitar forros 
e telhados e tem hábito noturno.

� Rattus norvegicus  (Ratazana). É o maior das 03 espécies. Seus hábitos são terrestres ou subterrâneos, fazendo 
ninhos e tocas nos jardins, terrenos baldios e rede de esgoto. Não costumam invadir as áreas internas dos imóveis.

� Mus musculus  (Camundongo). Conhecido como camundongo, é o de menor tamanho entre as três espécies 
urbanas. Costuma fazer seus ninhos dentro dos imóveis, em armários, sob pallets de madeiras, dentro de caixas, 
e etc.

� Grãos 100% integrais. Os grãos oferecem o controle total de roedores nas mais diversas situações, ideal para
controle em indústrias alimentícias, supermercados, centros de distribuição, restaurantes, shoppings centers,
etc. Blocos Extrusados em parafina. Produto recente no mercado, especialmente indicada para áreas úmidas, 
tais como, galerias subterrâneas de esgoto, canais de águas pluviais e áreas externas. PIP  Postos de Inspeção 
Permanente. Atendendo às exigências de órgãos fiscalizadores, como Vigilância Sanitária e Anvisa, os PIPs 
(Postos de Inspeção Permanente) são trancados à chave e instalados em pontos estratégicos, o monitoramento 
periódico dos PIPs permite rápida reposição das iscas sempre que houver sinais de consumo.  
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Nasututermes

A rainha põe aproximadamente 

.
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FREQUÊNCIA DAS APLICAÇÕES;

� 02 Aplicações utilizando pó seco Inseticida e nas caixas de gordura/esgoto contra baratas e escorpiões. 

� 02 Aplicações fazendo uso de gel inseticida contra baratas “Francesinhas” (Blattellas germânicas) e 

formigas doceiras em todas as áreas de alimentação.

� 02 Aplicações contra roedores (ratos de esgoto, ratos de telhado e camundongos), incluindo o 

monitoramento dos PIPs (Postos de Inspeção Permanente) que serão devidamente instalados em 

pontos estratégicos.

� 02 Aplicações através de pulverização Spray e atomização espacial, contra insetos rasteiros (baratas e 

formigas) e aracnídeos (aranhas e escorpiões) em nas demais dependências.

Garantias: Assistência durante os 12 meses contratados, onde nos comprometemos a realizar aplicações 

complementares e pontuais, visando debelar qualquer foco de reinfestação aranhas, baratas francesinhas, 
baratas de esgoto, cupins de solo, escorpiões, formigas doceiras e ratos. Estas aplicações serão realizadas sem 

qualquer custo adicional para o cliente.

Esta assistência gratuita NÃO abrange infestações de Pombos, Morcegos, barreira química no solo contra cupins, Cupins

de madeira seca e insetos voadores. Serviços contratados à parte.

CONDIÇÕES DA PROPOSTA 

� Valor Total: R$ 7.720,20 (Sete mil setecentos e vinte reais e vinte centavos).

� Condições de pagamento: Com empenho

� Prazo de Execução do Serviço: Agendamento

� Validade da Proposta: 90 dias.

� Garantia: 12 meses com 02 Aplicações com intervalo de 06 meses entre cada aplicação.

� Pragas: Aranhas, baratas francesinhas, baratas de esgoto, Cupins de solo, Escorpiões, Formigas doceiras, Ratos e 

Traças.

Declaramos como responsável técnico a Sra. Maria Cícera Bezerra Calheiros, Reg. CRQ 17.400.437, legalmente habilitado 

para o exercício das funções relativas às atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas.

E-mail PROPOSTA - CONTROLLE (0529240)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 177



Alvara S 00523 17

–

574 

10

82 3353.5250

82 99946.9714

82 98726 3728

82 99404.8967

10

– –

5250 98726 3728

18087 6 7493

Edifício 

Sede

Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, 

MaceióAL (Prédio Novo)
0 3.815,70 Desinsetização Desratização

Edifício 

Sede

Praça Visconde de Sinimbu, S/N, 

Centro, MaceióAL (Prédio Antigo)
0 3.164,87 Desinsetização Desratização

Fórum 

Eleitoral 

Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de 

Lourdes, MaceióAL

0 1.415,5 Desinsetização Desratização

Galpão de 

Urnas 

Maceió

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de 

Lourdes, MaceióAL

0 992,83 Desinsetização Desratização

Galpões (B

CD)

Av. Menino Marcelo, 7200 BCD, 

Serraria, MaceióAL

0 812,36 Desinsetização Desratização

04ª ZE
Rua Coronel Costa Nunes, 346, 

Centro, AnadiaAL
90 km 219,5 Desinsetização

05ª ZE
Rua Frederico Maia, 11, Centro, 

ViçosaAL
88 km 125,86 Desinsetização Desratização

06ª ZE
Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José 

Paulino, AtalaiaAL
47 km 132 Desinsetização Desratização

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens 

Wanderley, Bairro: Comendador 

Tércio

Wanderley, CoruripeAL

88 km 134,40 Desinsetização Desratização

08ª ZE
Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, 

PilarAL
38 km 201,6 Desinsetização Desratização
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09ª ZE
Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, 

MuriciAL
53 km 157,44 Desinsetização Desratização

10ª ZE
Praça da Independência, 252, Centro, 

Palmeira dos ÍndiosAL
138 km 179,48 Desinsetização Desratização

11ª ZE
Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, 

Pão de AçúcarAL
236 km 128,10 Desinsetização Desratização

12ª ZE
Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, 

Passo de CamaragibeAL
76 km 116,9 Desinsetização Desratização

13ª ZE

Rodovia Engenheiro Joaquim 

Gonçalves, 502, Santa Luzia, Penedo

AL

161 km 227,82 Desinsetização Desratização

14ª ZE
Rua do Varadouro, nº 531, Centro, 

Porto CalvoAL
102 km 210,78 Desinsetização Desratização

15ª ZE
Av Pres. Fernando Collor de Mello, 

48, Tabuleiro do Pinto, Rio LargoAL
28 km 301,95 Desinsetização Desratização

16ª ZE
Praça Osman Costa Pinto, S/N, 

Centro, São José da LajeAL
99 km 24,75 Desinsetização

17ª ZE
Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, 

Centro, São Luiz do QuitundeAL
57 km 50 Desinsetização

18ª ZE
Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, 

Centro, São Miguel dos CamposAL
60 km 60 Desinsetização Desratização

19ª ZE
Av Presidente Dutra, 385, BR 316, 

Monumento, Santana do IpanemaAL
207 km 280,33 Desinsetização

20ª ZE
Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, 

Traipu
184 km 32,24 Desinsetização Desratização

21ª ZE
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 

S/N, Centro, União dos PalmaresAL
77 km 256,20 Desinsetização

22ª e 55ª 

ZE’s

Fórum Eleitoral de Arapiraca

Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, 

N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 km 513,85 Desinsetização Desratização

23ª ZE
Av. Horácio Gomes de Melo, 620, 

Centro, CapelaAL.
63 km 237,80 Desinsetização Desratização

24ª ZE
Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, 

Centro, Colônia LeopoldinaAL
114 km 28 Desinsetização

25ª ZE
Praça Batista Acioly, 40, Centro, 

MaragogiAL
131 km 199,55 Desinsetização Desratização
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26ª ZE
Rua Capitão Bernardino Souto, 225, 

Centro, Marechal DeodoroAL
29 km 257,35 Desinsetização

27ª ZE
Praça Cel. José Malta de Sá, 14, 

Centro, Mata Grande  AL
287 km 24,3 Desinsetização

28ª ZE
Rua 13 de Junho, 216, Centro, 

QuebranguloAL 
123 km 167,59 Desinsetização

29ª ZE
Rua 22 de dezembro, 181, Centro, 

BatalhaAL
184 km 300 Desinsetização

30ª ZE
Rua Dezesseis de Maio, S/N, Igreja 

NovaAL
158 km 19,44 Desinsetização

31ª ZE
Rua Profa. Maria José de R. Barros, 

S/N, Centro, Major IsidoroAL
190 km 255,10 Desinsetização Desratização

32ª ZE
Rua Campo Grande, 60, Xingó, 

PiranhasAL
284 km 305,37 Desinsetização

34ª ZE

Rua Loteamento Benedito 

Mascarenhas, 23, Centro, Teotônio 

VilelaAL

181 km 92,92 Desinsetização

35ª ZE Rua Floriano Peixoto, 417, Centro, 

JunqueiroAL

113 km 152,34 Desinsetização Desratização

36ª ZE
Praça Cônego Jacinto, nº 05, Centro, 

Limoeiro de AnadiaAL
109 km 61,54 Desinsetização

37ª ZE
Av. Governador Moacir Andrade, 

621, Centro, Porto Real do ColégioAL
171 km 92,96 Desinsetização

38ª ZE
Av. Ulisses Guedes, 268, Centro, 

PiaçabuçuAL.
136 km 162 Desinsetização

39ª ZE
Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, 

Água BrancaAL
320 km 137,2 Desinsetização Desratização

40ª ZE
Rua Olavo Bilac, 318, Centro, 

Delmiro Gouveia/AL
300 km 229,16 Desinsetização Desratização

41ª ZE
Rua Benedito Mascarenhas, nº 44, 

Centro, Santa Luzia do NorteAL
50 km 164 Desinsetização

42ª ZE
Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, 

Olho d’Água das FloresAL
208 km 141,79 Desinsetização

43ª ZE
Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, 

MaribondoAL
89 km 340 Desinsetização Desratização

44ª ZE
Av. Progresso, 360, Girau do 

PoncianoAL
157 km 165,63 Desinsetização

45ª ZE
Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, 

Centro, IgaciAL
151 km 134,05 Desinsetização Desratização

46ª ZE
Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, 

CacimbinhasAL
177 km 102 Desinsetização
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47ª ZE
Av. João Fernandes Vieira, 495, 

Centro, Campo AlegreAL
110 km 202,49 Desinsetização Desratização

48ª ZE
Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, 

Boca da MataAL
77 km 76,32 Desinsetização Desratização

49ª ZE
Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 

01, Centro, São SebastiãoAL.
128 km 141,12 Desinsetização Desratização

50ª ZE
Rua Manoel Martins Lemos, 120, 

Centro, MaravilhaAL
233 km 153,78 Desinsetização Desratização

51ª ZE
Av. Manoel Marciano, 418, Centro, 

São José da TaperaAL
217 km 240 Desinsetização

52ª ZE
Praça Bom Jesus, 52, Centro, Matriz 

de CamaragibeAL
81 km 140,77 Desinsetização Desratização

53ª ZE
Praça Laurentino Gomes de Barros, 

Centro, Joaquim GomesAL
61 km 110 Desinsetização

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 6.705 km

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 19.476 m²

ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 16.079,44 m²

E-mail PROPOSTA - CONTROLLE (0529240)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 181



Alvara S 00523 17

–

574 

10

82 3353.5250

82 99946.9714

82 98726 3728

82 99404.8967

�

�

�

�

� 12

�

.

E-mail PROPOSTA - CONTROLLE (0529240)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 182



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2019.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento

das ressalvas apontadas no Despacho AJ-DG 0526873.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 15/04/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529515 e o código CRC 24560C9F.

0000146-73.2019.6.02.8000 0529515v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG  evento 0526873,

esclarecemos que como já fora mencionado na Informação n.º
2601, evento 0528898, transcrevo e explico:

 
"Seguem os autos para atualização da certidão negativa do FGTS (0508452),
bem como juntada da declaração anti nepotismo."

 - Juntada abaixo;
"Vale remarcar também que não consta dos autos a planilha comparativa de
preços médios orçados pela SEIC, tampouco foi feito por aquela unidade o
enquadramento da fundamentação da contratação."

-Juntada abaixo e frisamos que todo o desenrolar
procedimental fora juntado ao processo 0001856-
02.2017.6.02.8000, e o enquadramento será com fundamento
no art. 24, inciso II, c/c o art. 120, ambos da Lei Nº 8.666/93,
e Decreto Nº 9.412/2018 ;
"Ademais, uma vez que se trata de contratação que se pretende arrimar no
art. 24, II, da Lei 8.666/93, indispensável juntar aos autos a afirmação da SEIC
de que não foram realizadas despesas semelhantes que ultrapassem o limite
legal, de modo a configurar fracionamento de despesa. "

-Considerando que o processo iniciou na ausência
de demanda, desde 2017, já temos mais de dois exercícios
onde não houve contratação de empresa com esta finalidade.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/04/2019, 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
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0001856-02.2017.6.02.8000 Unidade 1 1

Objeto – CATMAT nº

Fontes de Consulta

MACEIÓ DEDETIZAÇÃO 7.890,00 -13.082,60 7.890,00

CONTROLLE DEDETIZADORA 7.854,30 -13.118,30 7.854,30

INSET 12.424,96 -8.547,64 12.424,96

RUTH DEDETIZAÇÃO 13.396,76 -7.575,84 13.396,76

TOP PRAGAS 63.297,00 42.324,40 Desconsiderado

101,49%

A Planilha  pode ser utilizada 20.972,60 21.284,05 10.391,51

Q = quantidade de valores obtidos     5 Total Estimado

10.391,51 10.391,51

4

SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS 
URBANAS – UMA APLICAÇÃO

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ART. 2º, 

V, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 

229/2016.  

 

A empresa CONTROLLE DEDETIZADORA (Terliz Rodrigues de Morais dedetização Eireli-

ME), inscrita no CNPJ: 21.162.634/0001-10, Rua Antônio de Andrade, 10 – Santa Lúcia – 

Maceió / AL, correio eletrônico atendimento@controllededetizadora.com.br, telefones 

3353- 5250, 98726-3728, 99946-9714, 99404-8967, pessoa jurídica de direito privado, 

representada por seu sócio-Diretor Terliz Rodrigues de Morais, CPF nº 692.853.731-00, 

Documento de Identidade nº 1.640.220 SSP/AL brasileiro(a), solteiro, residente e 

domiciliado na Rua Av. Maceió, 397, Bloco 7, Ap 101, Tabuleiro dos Martins, vem 

DECLARAR, sob as penas da lei, e nos termos do artigo 2º, V, da Resolução CNJ Nº 

07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ Nº 229/2016, QUE NÃO TEM em seu 

Quadro Societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou de servidor investido em cargo de 

Comissão ou de Assessoramento do Quadro de Pessoal daquele Tribunal. Por ser 

verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que 

a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, 

bem como a sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal Brasileiro, conforme 

transcrição abaixo; Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com 

o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) 

anos, se o documento é particular.  

 

Maceió - AL, 14 de novembro de 2018.  

 

 

TERLIZ RODRIGUES DE MORAIS 
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20/11/2018 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=D55N3LUPAD438&View=Message&Print=Yes&Number=5339&FolderI…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=D55N3LUPAD438&View=Message&Print=Yes&Number=5339&FolderID=0 1/1

De: atendimento@controllededetizadora.com.br
Para: aroldonovais <aroldonovais@tre-al.jus.br>
Data: 16/11/2018 07:15 AM
Assunto: Re: TRE-AL - DECLARAÇÃO ANTINEPOTISMO - ASSINATURA
 
Em 2018-11-14 15:57, aroldonovais escreveu:

 > Senhor (a) Gerente
 > 

 >> O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas vem pelo presente
 >> solicitar:

 >> 
 >>> 1) DECLARAÇÃO ANTINEPOTISMO ASSINADA, APÓS ANÁLISE E

 >>> CONFORMIDADE COM SEUS TERMOS.
 >>> 

 >>> PRAZO PARA RESPOSTA: 24 HORAS.
 >>> 

 >>> Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail
 >>> relatando a impossibilidade.

 >>> 
 >>> Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL

 >>> ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ : 06.015.041/0001-38
 >>> 

 >>> Atenciosamente.
 >>> 

 >>> Aroldo Novais
 >>> Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - CNPJ nº

 >>> 06.015.041/0001-38
 >>> Seção de Compras - TRE/AL

 >>> Correio eletrônico: compras@tre-al.jus.br
 >>> Telefones: (82) 2122-7711/7712/7794

 >>> Horário Expediente: seg a qui das 13h às 19h e às sextas-feiras
 >>> das 07h30 às 13h30

 >>> Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol - CEP 57.051-090 - Maceió
 >>> - AL

 >> 
 >>> 
  

 
Anexados:

 
Arquivo: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DA PRÁTICA DE NEPOTISMO.pdf

Tamanho:
252k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Encaminho os presentes autos, após atendimento das

ressalvas apontadas no Despacho AJ-DG 0526873.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/04/2019, às 15:39, 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
0530946 e o código CRC FAC3118F.

0000146-73.2019.6.02.8000 0530946v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000146-73.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA, ART. 24, II - CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS

 

Parecer nº 737 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 
Trata-se de pretensão de contratação de empresa

especializada na prestação de serviço de controle de vetores e
pragas urbanas para atender a todos os imóveis de
responsabilidade do TRE-AL.

O Termo de Referência (0491940) foi aprovada pelo
Senhor Secretário de Administração (0499456), embora a
versão atual reste pendente de ratificação (0512616). 

 

2. DO PROCEDIMENTO

 
Com vistas dos autos, esta Assessoria Jurídica se

manifestou por meio do Despacho AJ-DG 0526873, no sentido
da necessidade de atualização da certidão negativa do FGTS
(0508452), bem como juntada da declaração anti
nepotismo, da planilha comparativa de preços médios orçados
pela SEIC, do enquadramento da fundamentação da
contratação e da afirmação da SEIC de que não foram
realizadas despesas semelhantes que ultrapassem o limite
legal, de modo a configurar fracionamento de despesa. 

Em atendimento à diligência solicitada, foi juntada
nova Certidão de FGTS (0528869).

Com vista dos autos, a SEIC (0530836) frisou que
todo o desenrolar procedimental havia sido juntado ao
processo 0001856-02.2017.6.02.8000 e que o enquadramento
da contratação será no art. 24, inciso II, c/c o art. 120, ambos
da Lei nº 8.666/93, e Decreto nº 9.412/2018. Prosseguiu
dizendo que, uma vez que há mais de dois exercícios não há
contratação de empresa com esta finalidade, portanto, não há
que se falar em fracionamento de despesas.

A seguir, foi juntada aos autos a planilha de preços
médios (0530888). 

No evento 0508452, encontram-se as certidões de
regularidade da empresa empresa (certidão de tributos
municipais, certidão de tributos federais CNJ, CEIS, TCU e
CADIN). No evento 0464892, consta Certidão de Débitos
Trabalhistas; no evento 0466725, a Declaração de Inexistência
de Prática de Nepotismo.

No evento 0521923, encontra-se reserva de crédito,
a cargo da COFIN.

Ato contínuo, a minuta contratual foi inserida no
evento 0524939 pela SLC.  

Em seguida, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica  para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo da
unidades competentes,  passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.
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3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
De acordo com os elementos e informações

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

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

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

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

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

 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018

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

 
 

 Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0491941

A justificativa apresentada é
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2
pertinente (detecção da necessidade
e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

X   

3

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

X   

4

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

X   

5

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

X  0512616

6

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

X  0530888

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

A alteração
do TR resta
pendente de
ratificação.

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

X   0530888

9

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

X   

10

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

N/A   

11 Houve a devida reserva de crédito
orçamentário? X  0521923

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

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

 X  

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras:
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14

(…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta,colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  
0466725
 

 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

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

 X  

FGTS X   0528869

INSS X   0508452

Receita Federal X   0508452

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X  0464892

17 Consta consulta ao CADIN? X  0508452

18

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

 X  

19

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

X   0508452

 

5. DA MINUTA CONTRATUAL

 
No que concerne à minuta do termo contratual

apresentada (0524939) elaborada pela SLC/COMAP, vê-se que
guarda pertinência com quase todas as regras vigentes,
trazendo disposições consonantes com a legalidade, contendo
os elementos exigidos pelo art. 55 da Lei nº 8.666/93, pois
discrimina as partes contratantes (preâmbulo), a legislação
aplicável (cláusula primeira) com destaque para a Lei nº
8.078/1990, o objeto (cláusula segunda), os valores
decorrentes da contratação (cláusula terceira), a vigência
(cláusula doze), a dotação orçamentária que garantirá os
pagamentos (cláusula oitava), os direitos e responsabilidades
das partes (cláusulas nona e dez), as penalidades cabíveis e os
valores das multas (cláusula treze), os casos de rescisão e o
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de
rescisão prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93 (cláusula
quatorze), a vinculação ao ato que dispensa a licitação e à
proposta da contratada  (cláusula dezoito), a publicidade
(cláusula dezenove) e, por fim, a obrigação da contratada de
manter as condições de qualificação exigidas na contratação
(alínea “p” da cláusula nona).

 De relevo ainda registrar:
a) o conteúdo da cláusula sétima, que
prevê uma garantia mínima para os
serviços, de 06 (seis) meses, contados a
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partir da data constante no comprovante
de execução dos serviços de cada imóvel;
b) o conteúdo da cláusula dezesseis
sobre Sustentabilidade Ambiental.

 
Quanto à vigência contratual, vale citar a Decisão

TCU nº 202/2002 – Primeira Câmara:
 

"Sumário
Pedido de Reexame. Relatório de
Auditoria. Contrato com prazo de vigência
superior ao limite legal. Ajuste que
permanece em vigor unicamente em razão
do termo de garantia. Desnecessidade de
medida que determine sua rescisão.
Conhecimento. Provimento parcial.
Determinação para que, em ajustes
futuros, seja obedecido o limite máximo
estipulado no art. 57 da Lei 8.666/93.
Relatório
Trata-se de expediente encaminhado pelo
Contra-Almirante Carlos Henrique
Miranda (fls. 1/2, anexo 1), Diretor de
Contas da Marinha, contra deliberação
constante da Relação 44/00 - 1a Câmara
(Ata 19/00), ocorrida em Relatório de
Auditoria, realizada no Instituto de
Pesquisas da Marinha (IPqM), na área de
contratos de consultoria, em que se
examinou, especificamente, o Contrato
47000/96-003/00, celebrado com a
empresa IES S.A. Informática e
Engenharia de Sistemas, oportunidade em
que foram feitas as seguintes
determinações: 
(...)
II - que providencie o imediato
encerramento da vigência do
contrato nº 47000/96-003/00 com a
IES S/A Informática e Engenharia de
Sistemas, deixando a garantia do
serviço prestado sob a égide do que
preceitua o art. 69, e o § 2o, do art.
73, todos da Lei 8.666/93, ou
obtendo, junto a IES S/A Informática
e Engenharia de Sistemas, o termo de
garantia, conforme prescreve o art.
50 e seu parágrafo único da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).”  (grifo nosso)
 

Assim, convém ajustar a vigência prevista na
cláusula doze da minuta contratual, de modo a respeitar o
limite imposto pelo art. 57 da Lei 8.666/93, considerando que
a garantia dos serviços obedece ao disposto no art. 69, e o §
2º, do art. 73, todos da Lei 8.666/93. 

 

6. CONCLUSÃO

 
Ressalte-se a necessidade de ratificação da

aprovação do Termo de Referência mais recente.
Dessa forma, desde que satisfeita a diligências

acima citada, diante da situação de dispensa verificada, esta
AJ-DG opina pela possibilidade da contratação da
empresa Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eirelli – ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 21.162.634/0001-10, para prestação
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dos serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com
fornecimento de material, em duas etapas, sendo a segunda
etapa realizada 6 (seis) meses após a primeira, em imóveis sob
responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
no interior e na Capital do Estado, pelo valor de R$ 15.976,80
(quinze mil e novecentos e setenta e seis reais e oitenta
centavos), conforme proposta comercial (0529240), com
fundamento no Artigo 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93. 

Outrossim, em face de sua regularidade jurídica,
esta Assessoria Jurídica aprova a minuta contratual acostada
no evento (0524939),  fazendo-se
necessário apenas ajustar a vigência prevista na
cláusula doze da minuta contratual, de modo a respeitar o
limite imposto pelo art. 57 da Lei 8.666/93, considerando que
a garantia dos serviços obedece ao disposto no art. 69, e o §
2o, do art. 73, todos da Lei 8.666/93. 

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

À Secretaria de Administração, para
aperfeiçoamento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 23/04/2019, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/04/2019, às 14:57, 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
0531047 e o código CRC F5E7B773.

0000146-73.2019.6.02.8000 0531047v24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de abril de 2019.

Inicialmente, em atenção ao constante na conclusão do Parecer 737 (evento 0531047),
aprovo a última versão do Termo de Referência colacionada ( 0512616), destacando
que as cláusulas de sustentabilidade constantes no primeiro TR foram adequadamente
incluídas na minuta do contrato.

Superado este ponto, encaminho o feito à SLC para efetivação do ajuste apontado na
conclusão do mencionado Parecer.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/04/2019, às 18:51, 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
0532876 e o código CRC 8036373A.

0000146-73.2019.6.02.8000 0532876v1
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CONTRATO Nº xx/2019 
Processo nº 0000146-73.2019.6.02.8000 

 
 

Contrato de prestação de serviços de controle 
de vetores e pragas urbanas com fornecimento 
de material com a empresa Terliz Rodrigues de 
Morais Dedetização Eirelli – ME. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por 
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o 
nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa Terliz Rodrigues de 
Morais Dedetização Eirelli – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.162.634/0001-10, situada na 
Rua Antônio de Andrade, nº 10, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL, CEP  57081-574, fone: 
(82) 3353-5250/ (82) 99946-9714, e-mail: atendimento@controllededetizadora.com.br, 
neste ato representada Terliz Morais, RG nº xxx e CPF nº xxx, doravante designada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, com 
fulcro no artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/1993, e ainda, observando-se a 
regulamentação da ANVISA – RDC nº 52/2009, devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei federal 
nº 8.078/1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, 
bem, como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Área Jurídica, 
Jurisprudência, Resoluções. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de controle de 
vetores e pragas urbanas, com fornecimento de material, em duas etapas, sendo a 
segunda etapa realizada 6 (seis) meses após a primeira, em imóveis sob responsabilidade 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do Estado, conforme 
descrito no Termo de Referência constante no Anexo I. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
 

O presente contrato tem o valor global de R$ 15.976,80 (quinze mil e 
novecentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), estando neste valor incluso o 
material necessário à execução dos serviços contratados. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços consignados neste contrato são fixos e irreajustáveis. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I (Termo de Referência). 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do 
valor total contratado, após a conclusão total de cada uma das etapas, no prazo máximo 
de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo 
ateste pelo Gestor do Contrato, uma vez atendidas todas as exigências relativas à 
perfeita execução do objeto contratual, segurança, habilitação, condições técnicas, e 
regularidade fiscal e previdenciária, mediante ordem bancária de crédito em conta- 
corrente. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O TRE-AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções 
e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota 
fiscal documento que comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado 
pela Secretaria da Receita Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as 
retenções de que trata a cláusula acima. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO 
 
  Os serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com fornecimento de 
material, deverão ter a execução da primeira etapa iniciada no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela Gestão 
Contratual do Contratante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
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 A garantia mínima dos serviços é de 06 (seis) meses, a partir da data constante 
no comprovante de execução dos serviços de cada imóvel. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de 
Garantia. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

  
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 

recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, 
relativos ao PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza 
da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), 
compromissados, pela nota de empenho n°2019NE000XXX, de XX de XXX de 2019, no 
valor de R$ XXX. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 
A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) Apresentar, mediante solicitação da gestão contratual, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o 
cronograma de execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados; 

b) Apresentar, junto ao plano de trabalho referido na alínea anterior, o Procedimento 
Operacional Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras 
manipulações autorizadas para produtos saneantes desinfestantes, da técnica de 
aplicação, da utilização e manutenção de equipamentos, de transporte, de destinação 
final e outros procedimentos técnicos ou operacionais, inclusive com informações sobre 
o que fazer em caso de acidente, derrame de produtos químicos, saúde, biossegurança e 
saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação vigente; 

c) Iniciar a execução em primeira etapa dos serviços em todos os imóveis relacionados 
no ANEXO I-A, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da 
Ordem de Serviço a ser emitida pela Gestão do Contrato; 

d) Iniciar, seis meses após a realização do serviço descrito na alínea anterior, a execução 
em segunda etapa dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I-A, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a ser 
emitida pela Gestão do Contrato; 

e) Efetuar os trabalhos de modo a garantir a qualidade e segurança do serviço prestado 
e minimizar o impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador de 
produtos saneantes desinfestantes; 

f) Afixar em cada imóvel atendido, cartazes informando a realização da desinfestação, 
com a data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de 
Informação Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de acordo com o 
Art. 21 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA; 

g) Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos os 
locais relacionados no Termo de Referência (Anexo I), acompanhada(s) das devidas 
informações bancárias, necessárias ao pagamento por este Tribunal; 

Minuta de contrato alterada (0538288)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 200



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

g.1) Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e 
pragas urbanas só terá validade se for emitida por pessoa jurídica de direito 
privado, ficando vedada a compra de nota fiscal avulsa por pessoa física junto às 
Secretarias de Finanças (ou órgão semelhante) das Prefeituras Municipais, para os 
fins de comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas 
urbanas. 

h) Anexar à(s) nota(s) fiscal(ais) os comprovantes de execução de serviços, de acordo 
com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA; 

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes dos materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração de 
Prédios e Veículos - SAPEV; 

j) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do contrato, utilização 
e manipulação de produtos (venenos e antídotos), não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

k) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas 
dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; 

l) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma 
operação correta e eficaz; 

m) Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas 
especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA; 

n) Utilizar exclusivamente empregados seus, devidamente identificados com crachás, 
uniformizados, qualificados e com experiência, assumindo total responsabilidade pelo 
cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive as 
decorrentes de indenizações e seguros; devendo ser cumpridas as normas gerais e/ou 
especiais de segurança e de medicina do trabalho, principalmente as afetas à natureza 
dos serviços contemplados no  Termo de Referência (Anexo I); 

o) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

p) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas 
na contratação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, o licenciamento 
junto às autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se sujeitar a outras 
obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) 
que sejam compatíveis com o regime de Direito Público; 

q) Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços além 
dos produtos saneantes desinfestantes e equipamentos, em veículos que os isolem dos 
ocupantes, devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de vetores e 
pragas urbanas e atender às exigências legais para o transporte de produtos perigosos; 
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r) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado  
original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações; 

s) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de 
segurança, coletivos e individuais, (EPIs e EPCs), adequados e necessários à consecução 
dos serviços constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o 
contratante, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos 
e equipamentos empregados; 

t) Promover a sinalização e proteção adequada relativa aos serviços, 
principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

u) Comunicar ao responsável pelo acompanhamento do contrato, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, em 
no máximo 24 h. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos 
serviços objeto deste Contrato. 
  
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade 
acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
O CONTRATANTE se obriga a: 

 
a) Emitir Ordem de Serviço após análise e aprovação do Plano de Trabalho referenciado 
na alínea “a” da Cláusula Nove; 

b) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados 
para tanto, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, 
baseado nos dispositivos contratuais e legais, exijam medidas corretivas; 

c) Nomear formalmente como Gestor do contrato, servidor lotado na Seção de 
Administração de Prédios e Veículos; 

d) Nomear formalmente como Fiscal(is) do contrato, servidor da Seção de Administração 
de Prédios e Veículos, distinto do gestor, quando os serviços forem prestados no edifício 
sede do TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem prestados nos galpões B, 
C, D e do Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de Maceió, para os serviços 
realizados na área específica do Fórum e servidor lotado na Secretaria de Tecnologia e 
Informação para os serviços na área específica do Galpão de Urnas e os Chefes dos 
Cartórios quando os serviços forem realizados nas respectivas Zonas Eleitorais do 
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interior. 
 
CLÁUSULA ONZE - DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEUS 
ATESTOS 

 
Não obstante, a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
 
      a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

      b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo 
cumprimento da execução do escopo contratado; 

c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 
podendo efetivar avaliação periódica; e 

  d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o 
equivalente à indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem 
prejuízo das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários 
de Avaliação do Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o  
ANEXO I-B. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O preenchimento e devolução das avaliações é opcional. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de 
execução de serviços emitido conforme consta na alínea “a” da Cláusula Nona. 

 
CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do presente contrato se iniciará a partir da data da sua assinatura e 
se encerrará no dia 31 de dezembro de 2019, com eficácia legal após a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA TREZE - DAS SANÇÕES 
 
 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla 
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e 
das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante 
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade 
dos casos a seguir: 
 

a) multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 5% (cinco por 
cento), em razão do atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de 
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
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b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de 

inexecução parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) 
dias no início da execução; 

 
c)  multa de 15% (quinze por cento) no caso de inexecução total do objeto, 

também entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no 
cumprimento das obrigações contratadas, inclusive início da execução. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Também poderá ser aplicada a sanção de suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos. 
 
PARÁGRAFO  QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas, a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a prestação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.  
 
PARÁGRAFO TREZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO QUATORZE - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no 
Diário Oficial da União. 
 
PARÁGRAFO QUINZE - Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial  do 
contrato, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 10 (dez) dias na 
entrega ou na regularização de eventuais riscos. 
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos 
art. 78 da Lei nº 8.666/1993, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, 
fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do 
valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA SUSTENTABILIDADE 
 
 A Contratada deverá se comprometer com a Sustentabilidade Ambiental, nos 
termos das exigências impostas pela IN 01/2010, mediante apresentação de Declaração, 
reconhecida em cartório, no ato da assinatura deste contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os 
equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá respeitar as Normas Brasileiras – NBR 
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.  
 
PARÁRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá atender as 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 viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental.  
 
PARÁGRAFO SEXTO - Em respeito à legislação vigente, conforme teor das discussões nos 
autos do PA SEI 0007737-91.2016.6.02.8000, com ênfase no Parecer n.º 150 (evento 
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0212708), aplicável ao serviço atual, será exigida da Contratada autorização da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de suas atividades. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE REFERÊNCIA E À PROPOSTA DE 
PREÇOS DA CONTRATADA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, às disposições  do Termo 
de Referência (Anexo I) e às estipulações da proposta de preços da Contratada (eventos 
SEI nº 0405608 e 0412492). 

CLÁUSULA DEZOITO - DA VINCULAÇÃO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

 
   Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato de autorização de 

dispensa de licitação do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente deste Regional (evento SEI 
nº 0452902) e à proposta da CONTRATADA, (eventos SEI nº 0507997 e 0521022), ambos 
insertos no Processo SEI nº 0000146-73.2019.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VINTE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2019. 
 
 Pelo TRE/AL 
 

 
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo  

Presidente TRE/AL 
 
 Pela Empresa 

 

Terliz Morais 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de controle de vetores e 

pragas urbanas, com fornecimento de material, em duas etapas, sendo a segunda etapa realizada 

6 (seis) meses após a primeira, em imóveis sob responsabilidade do Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas, no interior e na Capital do Estado, conforme descrito neste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Promover condições necessárias ao perfeito desempenho das atividades inerentes a esta 

Justiça Especializada, especialmente no que se refere à necessidade de manter as dependências 

dos imóveis sob sua responsabilidade limpas e higienizadas, através do controle de pragas 

urbanas e vetores como ratos, baratas, escorpiões e outros agentes capazes de transmitir doenças 

infecto contagiosas, que expõem a saúde dos servidores e demais usuários dos imóveis, como 

também capazes de causar danos a documentos e equipamentos públicos. 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1. Desinsetização; 

3.1.1. Aplicação de produto(s) capaz(es) de impedir a instalação ou reprodução de aracnídeos e 

insetos que possam transmitir infecções, por meio de carreamento externo (transmissão passiva 

ou mecânica) ou interno (transmissão biológica) de microrganismos; 

3.2. Desratização; 

3.2.1. Aplicação de produto(s) capaz(es) de impedir a instalação ou reprodução de 

roedores que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos; 

3.3. Descupinização; 

3.3.1. Aplicação de produto(s) capaz(es) de impedir a instalação ou reprodução de 

cupins que possam causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos; 

3.4. As técnicas, equipamentos e materiais empregados na realização dos serviços deverão ser 

suficientes ao objetivo deste Termo, bem como ser adequadas às características das edificações, 

seu mobiliário e seu funcionamento; 

3.5. Os serviços nos prédios localizados na capital deverão ser executados fora do horário de 

expediente, de modo que não precise haver as suas respectivas desocupações que impliquem na 

interrupção das suas atividades; 

3.6. Os serviços nos prédios que sediam os Cartórios Eleitorais no interior, deverão ser 

executados em dias de expediente, das 08:00 às 13:30 h, mediante desocupação dos 
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mesmos, respeitada a permanência de um servidor para acompanhamento dos serviços, de acordo com 

programação a ser encaminhada previamente aos respectivos cartórios; 

3.7. A conclusão dos serviços previstos neste Termo não exime o prestador de responder pelos 

vícios aparentes e ocultos segundo disposições legais e deste instrumento, bem como normas de 

proteção ao consumidor; 

3.8. A contratada será objetivamente responsável direta por quaisquer danos à integridade de 

servidores ou terceiros, na hipótese de não serem adotadas as cautelas recomendadas pelo 

fabricante, órgãos de saúde e controladores/fiscalizadores, contratadas ou aquelas incluídas neste 

termo de referência; 

3.9. Os serviços deverão ser realizados nos imóveis conforme consta do ANEXO I-A. 

 

4 . DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

4.1. Apresentar, mediante solicitação da gestão contratual, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, Plano de Trabalho para execução dos serviços, do qual deve constar o cronograma de 

execução e a relação dos produtos químicos a serem utilizados; 

4.2. Apresentar, junto ao plano de trabalho referido no item 4.1, o Procedimento Operacional 

Padrão (POP) contendo todos os procedimentos de diluição ou outras manipulações autorizadas 

para produtos saneantes desinfestantes, da técnica de aplicação, da utilização e manutenção de 

equipamentos, de transporte, de destinação final e outros procedimentos técnicos ou 

operacionais, inclusive com informações sobre o que fazer em caso de acidente, derrame de 

produtos químicos, saúde, biossegurança e saúde do trabalhador, sem prejuízo da legislação 

vigente; 

4.3. Iniciar a execução em primeira etapa dos serviços em todos os imóveis relacionados no 

ANEXO I-A, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de 

Serviço a ser emitida pela Gestão do Contrato; 

4.4. Iniciar, seis meses após a realização do serviço descrito no item 4.3, a execução em 

segunda etapa dos serviços em todos os imóveis relacionados no ANEXO I-A, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela 

Gestão do Contrato; 

4.5. Efetuar os trabalhos de modo a garantir a qualidade e segurança do serviço prestado e 

minimizar o impacto ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador de produtos 

saneantes desinfestantes; 

4.6. Afixar em cada imóvel atendido, cartazes informando a realização da desinfestação, com a 

data da aplicação, o nome do produto, grupo químico, telefone do Centro de Informação 

Toxicológica e números das licenças sanitária e ambiental, de acordo com o Art. 21 da Resolução 

RDC nº 52/2009 da ANVISA; 

4.7. Encaminhar nota(s) fiscal(is) após a execução de cada uma das etapas em todos os locais 

relacionados neste Termo de Referência, acompanhada(s) das devidas informações bancárias, 

necessárias ao pagamento por este Tribunal; 
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4.7.1 Toda e qualquer nota fiscal de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas só terá 

validade se for emitida por pessoa jurídica de direito privado, ficando vedada a compra de nota fiscal 

avulsa por pessoa física junto às Secretarias de Finanças (ou órgão semelhante) das Prefeituras Municipais, 

para os fins de comprovação de prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas 

4.8. Anexar à(s) nota(s) fiscal(ais) os comprovantes de execução de serviços, de 

acordo com o Art. 20 da Resolução RDC nº 52/2009 da ANVISA; 

4.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos 

materiais empregados ou da execução dos serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a 

partir da comunicação efetuada pela Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV; 

4.10. Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto do contrato, utilização e 

manipulação de produtos (venenos e antídotos), não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

4.11. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 

por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nas dependências do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas; 

4.12. Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz; 

4.13. Utilizar apenas produtos saneantes desinfestantes de venda restrita a empresas 

especializadas, ou de venda livre, devidamente registrados na ANVISA; 

4.14. Utilizar exclusivamente empregados seus, devidamente identificados com crachás, 

uniformizados, qualificados e com experiência, assumindo total responsabilidade pelo 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive as decorrentes de 

indenizações e seguros; devendo ser cumpridas as normas gerais e/ou especiais de segurança e 

de medicina do trabalho, principalmente as afetas à natureza dos serviços contemplados neste 

Termo; 

4.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93; 

4.16. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na 

contratação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, o licenciamento junto às 

autoridades sanitárias e ambientais competentes, além de se sujeitar a outras obrigações previstas 

no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 

regime de Direito Público; 

4.17. Transportar, por sua conta e risco, o pessoal necessário à execução dos serviços além dos 

produtos saneantes desinfestantes e equipamentos, em veículos que os isolem dos ocupantes, 

devendo ser de uso exclusivo para a atividade de controle de vetores e pragas urbanas e atender 

às exigências legais para o transporte de produtos perigosos; 
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4.18. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu estado 

original, caso ocorra algum prejuízo como resultado de suas operações; 

4.19. Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente de segurança, 

coletivos e individuais, (EPIs e EPCs), adequados e necessários à consecução dos serviços 

constantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o contratante, responsabilizando-

se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e equipamentos empregados; 

4.20. Promover a sinalização e proteção adequada relativa aos serviços, 

principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

4.21. Comunicar ao responsável pelo acompanhamento do contrato, por escrito, qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários, em no 

máximo 24 h. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

5.1. Emitir Ordem de Serviço após análise e aprovação do Plano de Trabalho 

referenciado no item 4.1; 

5.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo e 

qualitativo, através de Gestor(es) e/ou Fiscais nomeados e designados para tanto, comunicando à 

CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e 

legais, exijam medidas corretivas; 

5.2. Nomear formalmente como Gestor do contrato, servidor lotado na Seção de Administração 

de Prédios e Veículos; 

5.3. Nomear formalmente como Fiscal(is) do contrato, servidor da Seção de Administração de 

Prédios e Veículos, distinto do gestor, quando os serviços forem prestados no edifício sede do 

TRE-AL; servidor da SAPEV, quando os serviços forem prestados nos galpões B, C, D e do 

Almoxarifado; servidor lotado no Fórum Eleitoral de Maceió, para os serviços realizados na área 

específica do Fórum e servidor lotado na Secretaria de Tecnologia e Informação para os serviços 

na área específica do Galpão de Urnas e os Chefes dos Cartórios quando os serviços forem 

realizados nas respectivas Zonas Eleitorais do interior. 

 

6. DA GESTÂO, FISCALIZAÇÃO E ATESTADO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos 

os serviços, é reservado o direito ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e Fiscal(is), 

de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla 

e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo 

para isso; 

6.1.1. Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

6.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 

da execução do escopo contratado; 
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6.1.3. Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, 

podendo efetivar avaliação periódica; 

6.1.4. Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 

indisponibilidade dos mesmos por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das 

demais sanções disciplinadoras contratuais; 

6.2. A Gestão Contratual encaminhará a todos os fiscais formulários de Avaliação do 

Serviços de Controle e Vetores e Pragas Urbanas, de acordo com o ANEXO I-B; 

6.2.1. O preenchimento e devolução das avaliações é opcional; 

6.3. Cabe à Fiscalização Contratual atestar o comprovante de execução de serviços emitido conforme consta 

no item 4.8. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será efetuado na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor total 

contratado, após a conclusão total de cada uma das etapas, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir da entrega da(s) nota(s) fiscal(ais) e respectivo ateste pelo Gestor do 

Contrato, uma vez atendidas todas as exigências relativas à perfeita execução do objeto 

contratual, segurança, habilitação, condições técnicas, e regularidade fiscal e previdenciária, 

mediante ordem bancária de crédito em conta- corrente. 

7.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente 

aplicadas; 

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.; 

7.4. O TRE-AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária; 

7.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 

comprove tal opção e Declaração de acordo com modelo adotado pela Secretaria da Receita 

Federal, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 

acima. 

 

8. DA GARANTIA DO OBJETO 

 

8.1 A garantia dos serviços previstos neste Termo de Referência é de, no mínimo, 06 (seis) meses, a partir 

da data constante no comprovante de execução de serviços de cada imóvel; 

8.2. A empresa deverá entregar junto à nota fiscal um Certificado de Garantia. 

 

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

Minuta de contrato alterada (0538288)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 211



Poder Judiciário Federal 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

9.1. Além do previsto no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções administrativas, de acordo com o praticado na 

última contratação: 

9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, podendo a 

Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 

aplicar outras mais severas; 

9.1.2. Multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, até o limite de 5% (cinco 

por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na sanação de irregularidade, 

calculado sobre o valor atualizado do contrato; 

9.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato, em razão de inexecução 

parcial, também entendida no caso de atraso superior a 10 (dez) dias no início da execução dos 

serviços e no cumprimento das obrigações assumidas; 

9.1.4. Multa de 15% (quinze por cento) para o caso de inexecução total do objeto, também 

entendida para o caso de atraso superior a 20 (vinte) dias no cumprimento das obrigações 

contratadas, inclusive início da execução; 

9.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. A adjudicação deverá ser global. Os serviços serão executados de forma indireta, sob o 

regime de empreitada por preço global; 

10.2. O valor global da contratação será o valor total proposto para a realização dos 

serviços nos imóveis relacionados no ANEXO I-A; 

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a Proposta de Preço de 

menor valor global; 

10.3.1. A aceitação da Proposta de Preço de menor valor global fica condicionada à 

apresentação da Planilha de Formação de Preços; 

10.4. No procedimento licitatório, a empresa deverá apresentar junto a sua proposta a 

discriminação dos produtos a serem utilizados e seus respectivos registros no Ministério da 

Saúde; 

10.4.1. A  aceitação  da  proposta  estará  condicionada  à  consulta  dos  números  de 

registro no sítio do Ministério da Saúde; 

10.5. Na apresentação da proposta, a empresa deverá comprovar o cumprimento da legislação 

de segurança do trabalho, apresentando comprovantes de cumprimento do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9), Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional – PCMSO (NR-7) e apresentação dos Atestados de Saúde Ocupacional – ASO dos 

funcionários empregados na realização dos trabalhos contratados; 

10.6. O contrato será firmado com vigência de 12 meses; 
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10.7. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá confirmar os endereços dos 

imóveis na Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV; 

10.8. Não é permitida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal 

Regional Eleitoral para a execução dos serviços em comento; 

10.9. Não é permitida a veiculação de publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato 

firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado 

pela Administração; 

10.10. A empresa especializada deve ter letreiro em sua fachada indicando seu nome 

de fantasia, os serviços prestados e o número da licença sanitária; 

10.11. Além das especificações deste Termo de Referência, a execução do contrato, será regida 

pelas normas da ANVISA, em particular a RDC nº 52/2009 ou outra que vier substituí-la, sem 

prejuízo da utilização de outros dispositivos previstos na legislação. 

 

Maceió/AL, 07 de março de 2019. 

 

 

Gustavo Antonio Góis dos Santos 

Assistente I – SAPEV 
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ANEXO I-A 

ENDEREÇOS E DIMENSÕES DOS IMÓVEIS E RESPECTIVOS SERVIÇOS+ 
 

 

Imóvel Endereço Distância 
aprox. da 

capital 

Área 
aprox. em 

m² 

Serviço a ser realizado 

Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 0 3.815,70 Desinsetização Desratização 

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio Antigo) 0 3.164,87 Desinsetização Desratização 

Fórum Eleitoral 
- Maceió 

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 1.415,5 Desinsetização Desratização 

Galpão de 
Urnas - Maceió 

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 0 992,83 Desinsetização Desratização 

Galpões (B-C- 
D) 

Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 0 812,36 Desinsetização Desratização 

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 88 
km 

125,86 Desinsetização Desratização 

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 47 
km 

132 Desinsetização Desratização 

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador Tércio 
Wanderley, Coruripe-AL 

88 
km 

134,40 Desinsetização Desratização 

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 38 
km 

201,6 Desinsetização Desratização 

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 53 
km 

157,44 Desinsetização Desratização 

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 138 
km 

179,48 Desinsetização Desratização 

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 236 
km 

128,10 Desinsetização Desratização 

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 76 
km 

116,9 Desinsetização Desratização 

13ª ZE Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, Penedo-AL 161 227,82 Desinsetização Desratização 

14ª ZE Rua do Varadouro, nº 531, Centro, Porto Calvo-AL 102 210,78 Desinsetização Desratização 
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15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio 
Largo-AL 

28 
km 

301
,95 

Desinsetização Desratização 

17ª ZE Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do 
Quitunde-AL 

57 
km 

50 Desinsetização  

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do 
Ipanema-AL 

207 
km 

280
,33 

Desinsetização  

21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos 
Palmares-AL 

77 
km 

256
,20 

Desinsetização  

22ª e 55ª ZE’s Fórum Eleitoral de Arapiraca 

Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 

131 
km 

513
,85 

Desinsetização Desratização 

23ª ZE Av. Horácio Gomes de Melo, 620, Centro, Capela-AL. 63 
km 

237
,80 

Desinsetização Desratização 

PA 16ª ZE Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 114 
km 

28 Desinsetização  

PA 14ª ZE Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 131 
km 

199
,55 

Desinsetização Desratização 

26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-AL 29 
km 

257
,35 

Desinsetização  

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 287 
km 

24,3 Desinsetização  

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 123 
km 

167
,59 

Desinsetização  

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 190 
km 

255
,10 

Desinsetização Desratização 

PA 40ª ZE Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 284 
km 

305
,37 

Desinsetização  

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do 
Colégio-AL 

171 
km 

92,96 Desinsetização  

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 320 
km 

137,2 Desinsetização Desratização 

40ª ZE Rua Olavo Bilac, 318, Centro, Delmiro Gouveia/AL 300 
km 

229
,16 

Desinsetização Desratização 

PA 11ª ZE Rua 02 de Dezembro, 574, Centro, Olho d’Água das Flores-AL 208 
km 

141
,79 

Desinsetização  

PA 48ª ZE Rua Antônio Bonfim, S/N, Centro, Maribondo-AL 89 
km 

340 Desinsetização Desratização 
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44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 157 
km 

165
,63 

Desinsetização  

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 151 
km 

134
,05 

Desinsetização Desratização 
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46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 177 km 102 Desinsetização  

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 110 km 202,49 Desinsetização Desratização 

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 77 km 76,32 Desinsetização Desratização 

49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-AL. 128 km 141,12 Desinsetização Desratização 

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 233 km 153,78 Desinsetização Desratização 

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 217 km 240 Desinsetização  

PA 12ª ZE Praça Bom Jesus, 52, Centro, Matriz de Camaragibe-AL 81 km 140,77 Desinsetização Desratização 

53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, Centro, Joaquim Gomes-AL 61 km 110 Desinsetização  

QUILOMETRAGEM TOTAL (Km) 5.278 km    

ÁREA TOTAL DE DESINSETIZAÇÃO (m²) 17.264,30 m²  

ÁREA TOTAL DE DESRATIZAÇÃO (m²) 14.650,96 m² 
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JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

PA nº 0000146-73.2019.6.02.8000 
Contrato nº xx/2019 
 

 

ANEXO I-B 

Serviço de controle de vetores e pragas urbanas - 

Avaliação 

Prédio: 

Serviço: Dedetização (  )Sim (  ) Não Desratização (  ) Sim (  ) Não 

Data de realização do serviço:  /  /    

Horário: 

Tempo de duração dos serviços: 

Questionário: 

1 – O veículo de transporte do aplicador possui compartimento de carga isolado do 
compartimento dos passageiros? 

(  ) Sim (  ) Não 

2 – O veículo de transporte do aplicador apresenta externamente sinalização indicativa 
de transporte de produtos perigosos? 

(  ) Sim (  ) Não 

3 – O aplicador apresentou-se devidamente trajado e identificado? 

(  ) Sim (  ) Não 

4 – Durante a manipulação dos produtos e sua aplicação, o aplicador fez uso dos EPIs 
(equipamentos de proteção individual)? 

(  ) Sim (  ) Não 

5 – Foi afixado cartaz constando: o serviço realizado, data, nome e grupo químico do 
produto, telefone do Centro de Informação Toxicológica e números das licenças 
sanitária e ambiental? 

(  ) Sim (  ) Não 

6 – Foi registrado algum caso de sensibilidade aos produtos empregados? 

(  ) Sim (  ) Não 

7 – Houve dano a qualquer bem móvel ou imóvel que não foi devidamente reparado? 

(  ) Sim (  ) Não 

Observações: 

Assinatura: 
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta do contrato ajustada

conforme solicitado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 08/05/2019, às 17:01, 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
0538289 e o código CRC 7EBDF02B.

0000146-73.2019.6.02.8000 0538289v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Tendo sido efetuadas as providências elencadas ao

final do Parecer nº 737 (0531047),  conforme despacho SAD 
(0532876) e minuta de contrato (0538288), seguem os
presentes autos, para ulteriores deliberações.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 08/05/2019, às 17:30, 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
0538326 e o código CRC 35C211E0.

0000146-73.2019.6.02.8000 0538326v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de pretensão de contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de controle de vetores e
pragas urbanas para atender a todos os imóveis de responsabilidade
do TRE-AL.

Efetivada toda a instrução nos presentes autos, foram os
mesmos à análise da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, à
qual, por meio do Despacho AJ-DG, solicitou diligências a serem
cumpridas pelo Sr. Secretário de Administração. 

Após, a Assessoria Jurídica exarou o Parecer nº 737
(0531047), no qual vislumbrou a possibilidade da contratação da
empresa Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eirelli – ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 21.162.634/0001-10, para prestação dos
serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com fornecimento
de material, em duas etapas, sendo a segunda etapa realizada 6 (seis)
meses após a primeira, em imóveis sob responsabilidade do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, no interior e na Capital do Estado, pelo
valor de R$ 15.976,80 (quinze mil e novecentos e setenta e seis reais
e oitenta centavos), conforme proposta comercial (0529240), com
fundamento no Artigo 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com a
recomendação da ratificação da aprovação do Termo de Referência,
assim como aprova a minuta contratual acostada no evento
(0524939), em face de sua regularidade jurídica, fazendo-se
necessário apenas ajustar a vigência prevista na cláusula doze da
minuta contratual, de modo a respeitar o limite imposto pelo art. 57
da Lei 8.666/93, considerando que a garantia dos serviços obedece
ao disposto no art. 69, e o § 2o, do art. 73, todos da Lei
8.666/93. Observou, ainda que "deve a Administração observar
 que as  despesas decorrentes de contratações da mesma natureza,
no decorrer do presente exercício, não deverão ultrapassar o limite
de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) estabelecido para
a modalidade de dispensa de licitação, prevista no art. 24, inciso II,
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da Lei 8.666/93, valor atualizado pelo Decreto 9.412/2018, de forma
a prevenir e evitar o fracionamento de despesa."  

Atendidas as diligências em questão, o feito retornou à
AJ-DG, que exarou o manifestação constante do Despacho 0538326,
tomando ciência da efetivação das providências elencadas ao final do
Parecer nº 737 (0531047),  conforme despacho SAD  (0532876) e
minuta de contrato (0538288).

Com essas ponderações, torno os presentes autos
conclusos ao Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal, para
fins do disposto no art. 26 da referida Lei nº 8.666/93

 
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/05/2019, às 18:09, 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
0538828 e o código CRC 8D80C09F.

0000146-73.2019.6.02.8000 0538828v1
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PROCESSO : 0000146-73.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.

ASSUNTO : Serviço de controle de vetores e pragas urbanas. Contratação direta. Empresa TERLIZ RODRIGUES DE MORAIS DETETIZAÇÃO
EIRELLI – LTDA.

 

Decisão nº 1459 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Conclusos os presentes autos, analiso proposta de

contratação de empresa com a finalidade de prestação dos serviços
de controle de vetores e pragas urbanas com fornecimento de
material, conforme Termo de Referência (0507997).

 
Nos termos da instrução realizada no feito, percebo que,

em razão do valor do contrato, é possível a dispensa de licitação vez
da adequação do objeto aos ditames do artigo 24, inciso II, da Lei de
Licitações. Por outro lado, constato que, mediante sucessivas
intervenções da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, o termo de
contratação encontra-se, enfim, adequado aos critérios determinados
pela legislação de regência.

 
Assim sendo, APROVO a minuta de contrato (0538288)

e, com base no disposto no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93,
AUTORIZO a contratação direta da Empresa TERLIZ RODRIGUES
DE MORAIS DETETIZAÇÃO EIRELLI – LTDA, CNPJ nº
21.162.634/0001-10 para a prestação dos serviços de controle de
vetores e pragas urbanas em duas etapas, intervaladas pelo período
de 6 (seis) meses, com o fornecimento de material, contrato a ser
firmado no valor de R$ 15.976,80 (quinze mil, novecentos e
setenta e seis reais e oitenta centavos).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para as

providências cabíveis.
 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/05/2019, às 11:57, 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
0539235 e o código CRC FA130AF6.

0000146-73.2019.6.02.8000 0539235v2
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DESPACHO

Maceió, 10 de maio de 2019.
Sigam os autos à SGO, para emissão da competente

nota de empenho.
Em paralelo, à SLC, para consolidar a minuta

contratual e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 17:28, 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
0539829 e o código CRC 10986BBC.

0000146-73.2019.6.02.8000 0539829v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2019.
À Seção de Licitações e Contratos.
 
Senhora Chefe,
 
Em face da determinação para emissão de nota de

empenho vinculada à contratação autorizada pela Decisão n.º
1459 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES, para fins de inserção no
referido documento, solicitamos informar o número do
instrumento de contrato a ser lavrado.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 13/05/2019, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540053 e o código CRC BE3ED132.

0000146-73.2019.6.02.8000 0540053v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
À SGO,
Informo que foi reservado o número 17/2019 para o

contrato de prestação de serviços de dedetização.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/05/2019, às 14:28, 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
0542705 e o código CRC 315499DA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
16/05/19  15:42                                      USUARIO : TONY SA        
DATA EMISSAO    : 16Mai19                            NUMERO  : 2019PE000214   
DATA LIMITE     :                                                             
UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
FAVORECIDO      :                                                             
TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                              
                                                                              
OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
ANULAçãO DO PRé-EMPENHO N.º 149/2019, EM FUNçãO DA AUTORIZAçãO PARA
FORMALIZA-
çãO DA CONTRATAçãO, BEM COMO CONSEQUENTE EMISSãO DE
EMPENHO.                  
                                                                              
                                                                              
EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
401083  1 084621  0100000000 339039        AIEF LIMPEZ               15.976,80
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   16Mai19   15:41
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                   

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 16/05/2019, às 15:43, 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
0542822 e o código CRC DEBC2FAD.
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/05/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/05/2019, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542867 e o código CRC F96DD3EC.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho n.º 426/2019 (SEI 0542867)

Observação:

O Pré-empenho n.º 214/2019 (SEI 0542822) anulou o PE n.º
149/2019 (SEI 0521923).

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 16/05/2019, às 17:15, 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
0542871 e o código CRC 9FD46B54.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000426

(0542867).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/05/2019, às 18:16, 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
0542981 e o código CRC 5AE01D71.
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: atendimento@controllededetizadora.com.br
Data: 17/05/2019 12:06 PM
Assunto: Contrato nº 17/2019 - para assinatura
 
Prezados,
 
Por condução deste instrumento, apresento os inclusos documentos digitalizados em "pdf", tratando-se do Contrato
nº 17/2019, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a empresa Terliz Rodrigues de Morais Dedetização
Eirelli – ME
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, com a maior brevidade possível:
 a) Abrir o arquivo anexo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 b) Assinar e rubricar em cada uma delas;
 c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
 
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 SLC / COMAP
 Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
 CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
Por obséquio, solicito que as vias do documento NÃO sejam impressas em frente-verso.
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,  
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
 

 

 

 
 
Anexados:

 
Arquivo: 17 - Prestação de serviços de
dedetização - PA 0000146-73.2019..pdf

Tamanho:
256k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
À Sra Coordenadora da COMAP,
Para realização de check-list para o contrato nº

17/2019 ( prestação de serviços de controle de vetores e
pragas urbanas com fornecimento de material).

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 17/05/2019, às 12:59, 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
0543751 e o código CRC 1D8A8EDE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2019.
Retornem os autos à SLC, para juntada do contrato

e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/05/2019, às 13:40, 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
0543829 e o código CRC B5AA385C.
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Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

Data de envio: 28/05/2019 16:41:10
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
Ofício: 5327396
Data prevista de publicação: 29/05/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

11724609
Extrato Ata de Registro de Preços nº 03-A-2019-
TELTEC.rtf

654a7df2ac5953ea
28d5c16a4319339f

4,00
R$

132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

11724610
Extrato Ata de Registro de Preços nº 03-B-2019-ALL
SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA.rtf

69f9344020af4f60
7875a10dd5d05dee

4,00
R$

132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

11724611
Extrato do Contrato nº 16-2019 (EUNICE MARIA) - PA
0000135-44.2019.6.02.8000.rtf

1a146ab37480237e
0b76eb6abda0add7

4,00
R$

132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 12,00
R$

396,48

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5327396

1 de 1 28/05/2019 16:42
Comprovante de envio de matéria (Imprensa Nacional) (0548131)         SEI 0000146-73.2019.6.02.8000 / pg. 259



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 05302019052900178
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 27/2019

Processo nº TRF2-EOF-2019/00127. Objeto: Aquisição de material de consumo de
expediente (pasta arquivo, polipropileno, tipo L, e pastasde po lionda), através do Sistema
de Registro dePreç os. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 à empresa A R CASTRO
COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI; b) Itens 9, 10, 11, 12 e 13 à empresa WORD
LICITAÇÕES COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 28/05/2019)

S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região resolve aplicar à empresa Spirit Brazil
Comércio e Construção EIRELI- ME, CNPJ n.º 20.657.580/0001-00, a penalidade de
suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, com respaldo no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93, pelo período de 01
(um) ano, a contar da data desta publicação. A penalidade é resultado do inadimplemento
total das obrigações referentes à Nota de Empenho n.º 2018NE000229, mediante processo
administrativo nº TRF2-EOF-2016/00287.04.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretor da Secretaria Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000580, emitida em 22/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Contratação de licença de
uso do sistema Target Gedweb. Modalidade de Licitação: Art. 24, II da Lei 8666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 3.344,81 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
oitenta e um centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00134.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 12/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: SEVERO ROTH E
TENFEN LTDA. OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva dos sistemas de
segurança contra fogo. ORIGEM: PE 12/2019. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 107760, ND -
3390.39 e 2019NE500109. PREÇO ANUAL ESTIMADO: R$ 30.999,00. VIGÊNCIA: 27.05.2019
a 27.05.2020. PA: 0002260-93.2019. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor
Administrativo, em 24.05.2019.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 21/2019. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ - PR. OBJETO: Cessão
do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações criado pelo TRF4. BASE LEGAL:
art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 29/05/2019 a 29/05/2024. P.A. 0011974-
48.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, em
24/05/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 - UASG 90031

Nº Processo: 607-22.2019.4.05.. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de coleta e transporte, com destinação final, de resíduos
sólidos comuns, gerados no Edifício Sede e no Prédio Anexo I do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife,
Bairro do Recife - Recife/PE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90031-5-00016-
2019. Entrega das Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/06/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Não será permitida a subcontratação, no
todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as
especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/05/2019) 90031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0000353-02.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a formação de
registro de preços com vistas à futura e eventual contratação da prestação de serviços de
publicação em jornal local, especificados no Termo de Referência (Anexo I do edital).. Total
de Itens Licitados: 2. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço: Av. Antônio da Rocha Viana, N. 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00028-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário

(SIASGnet - 28/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0001288-42.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a contratação
de empresa especializada para a para a execução de piso laminado vinílico, com
adequação das instalações elétricas do Auditório do Fórum Eleitoral da 4ª Zona, conforme
as especificações constantes do no termo de referência (Anexo I do edital), que integra
este ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 12h00
e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, N. 1389, Bosque - Rio

Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00029-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 13/06/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
.

BRUNA SILVA BRASIL
Técnico Judiciário

(SIASGnet - 28/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 14/2019; Processo SEI nº 0002225-25.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa EXLBR
TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 07.475.870/0001-66; Objeto: Prestação
de suporte operacional ao Sistema Aleph, adquirido pelo Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas. Vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura (13/05/19). Valor mensal: R$
490,88. Valor total: R$ 5.890,56.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 16/2019; Processo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nºs
8.666/93, 10.520/02, 8.078/90, Decreto nº 5.450/05, princípios da teoria geral dos
contratos, normas de direito privado e resolução do TRE-AL n° 15.787/17. Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, CNPJ:
11.311.279/0001-40; Objeto: fornecimento parcelado de livros na área jurídica e outras
áreas específicas de interesse, inclusive publicações avulsas e oficiais, para a Biblioteca do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, durante o ano de 2019. Desconto: 36,10%; Vigência:
a partir da data da assinatura(16/05/19), até 31 de dezembro de 2019. Despesa estimada:
R$ 23.182,71.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 17/2019; Processo SEI nº 0000146-73.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa TERLIZ
RODRIGUES DE MORAIS DEDETIZAÇÃO EIRELLI - ME, CNPJ: 21.162.634/0001-10; Objeto:
Prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, com fornecimento de
material. Vigência: do dia17/05/2019 até o dia 31/12/2019. Valor total: R$ 15.976,80.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2014; Proc. SEI nº 0001548-97.2016.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 62, § 3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, combinado com
o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Quinta Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e o
Sr. Jarbas Pereira Lopes, CPF nº 185.196.794-04. Objeto: Prorrogação da vigência do
Contrato por 60 meses; Valor: R$ 104.761,80. Assinatura: 17/05/2019.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 03-B/2019; Proc. SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000; PE nº 11/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 16/05/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática - solução
viabilizadora de vídeo conferência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
11/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços). ALL SOLUTIONS AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 24.465.418/0001-32; Item
02, Logitech, Unidade, 17, R$ 1.600,00, R$ 27.200,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 03-A/2019; Proc. SEI nº 0007945-07.2018.6.02.8000; PE nº 11/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 16/05/19; Objeto: Registro de Preços de material de informática - solução
viabilizadora de vídeo conferência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
11/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços). TELTEC SOLUTIONS LTDA, CNPJ Nº 04.892.991/0001-15; Item 01,
Logitech, Unidade, 53, R$ 1.600,00, R$ 84.800,00.

AVISO DE ALTERAÇÃO DE PENALIDADE

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS resolve alterar a penalidade de
impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, pelo prazo
de 1 (um) ano, aplicada a GILBERTO CEZÁRIO DA SILVA JÚNIOR - ME, CNPJ nº
26.125.358/0001-28, em decorrência do Processo administrativo nº 0003573-
15.2018.6.02.8000, conforme visto no DOU nº 38, de 22 de fevereiro de 2019, Seção 3, p.
117, pela sanção administrativa de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 1 (um) ano, em razão de
pedido de reconsideração. A penalidade passa a vigorar pelo período de 01 ano, a contar
da publicação anterior.

Maceió-AL, 28 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000726-06.2019. Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia para
equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso neste Tribunal e nos
Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas, conforme especificações descritas nos Anexos I
e I-A deste edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00024-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 29/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/06/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 27/05/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0000735-65.2019. Objeto: Registro de Preços para aquisição de no-breaks e
estabilizadores de pequeno porte para substituir equipamentos fora de garantia e/ou
obsoletos utilizados.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 29/05/2019 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00025-2019. Entrega das Propostas: a
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Ofício nº 1419 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 29 de maio de 2019.

Ao(a) senhor(a)

Terliz Rodrigues de Morais

Rua Antônio de Andrade, nº 10 – Tabuleiro dos Martins

Maceió/AL

CEP: 57081-574

Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 17/2019. Processo SEI nº 0000146-
73.2019.6.02.8000.

 

 

Prezado senhor,

 

Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação, tratando-se do
Contrato nº 17/2019, de 17/05/2019, celebrado entre o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa de Vossa Senhoria, para fins de
acompanhamento.

 

Anexa, a Nota de Empenho nº 2019NE000426.

 

Atenciosamente,
 
 

Andréa de Albuquerque César
Seção de Licitações e Contratos

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/05/2019, às 14:24, 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
0548568 e o código CRC F9F77ACC.

0000146-73.2019.6.02.8000 0548568v2
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DESPACHO

Maceió, 29 de maio de 2019.
À SCON, para registro contábil e,

concomitantemente, à SAPEV, para envio do Ofício nº 1419
(0548568) e à SEIC, para atualização do portal da
Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/05/2019, às 14:26, 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
0548583 e o código CRC 5DEF7A8B.

0000146-73.2019.6.02.8000 0548583v1
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