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Memorando nº 944 / 2018 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 05 de novembro de 2018.

Para: SPLOG e SEALMOX

Assunto: Manutenção preventiva e correntiva de empilhadeiras e transpaletes
hidráulicos.

 

Caros Chefes da SPLOG e SEALMOX,

 

Na qualidade de Gestor dos serviços de manutenção preventiva e correntiva de
empilhadeiras e transpaletes efetuados com a empresa Nigro Empilhadeiras e visando
instruir a contratação desses serviços para o exercício seguinte (2019) questiono os
Senhores se o Termo de Referência (0175049) constante no PA 0007768-
14.2016.6.02.8000 está satisfatório?

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 05/11/2018, às 20:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0459422 e o código CRC 04FAA760.
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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 novembro de 2018.
Prezado Sérgio,
Eu mudaria apenas parte do texto em que envolva o

horário e endereço do Almoxarifado.
Trocaria a expressão "em horário compatível com o

expediente do Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e da Seção de
Almoxarifado" por horários pré-determinados.

No caso do Almoxarifado sugiro a informação "horário
compreendido entre 08 e 17 horas de segunda a sexta feira".

 
Também não entendi o que significam os número entre

parênteses nos itens relativos ao almoxarifado.
 
E achei que o item 4.5. é repetitivo, uma vez que essa

informação já existe na descrição dos itens 3.1.1 e 3.2.1.. Pode-se
avaliar a sua necessidade.

 
Sugiro mudar o endereço do Almoxarifado: Av. Menino

Marcelo, 7200-D, Serraria, Maceió/AL, CEP: 57.046-000, no horário
compreendido entre 08 e 17 horas de segunda a sexta feira.

 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 06/11/2018, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0459799 e o código CRC 3185A5A0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6857 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Correção:
Sugiro mudar o endereço do Almoxarifado: Av. Menino Marcelo,

7200-D, Serraria, Maceió/AL, CEP: 57.046-000, no horário compreendido entre
08 e 17 horas de segunda a quinta feira e entre 08 e 13 horas na sexta feira.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 06/11/2018, às 18:30, 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
0460099 e o código CRC A6A16E96.
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TRIBUNAL PLENO

Atos do Tribunal Pleno

Resoluções

RESOLUÇÃO

25/1/2019

Designa Juiz de Direito para exercer a Jurisdição na 10ª Zona Eleitoral (com sede em Palmeira dos Índios), por um biênio.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,

no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 32, parágrafo único, da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral),

CONSIDERANDO o que consta do Processo SEI n 0000289-62.2019.6.02.8000, instaurado por condução da Seção de Registro de Servidores, 
Oficiais de Justiça e Autoridades  SRS, que integra a Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos - CODES;

CONSIDERANDO que o período bienal do exercício jurisdicional da 10ª Zona Eleitoral de Alagoas, referente à Excelentíssima Senhora 
Carolina Sampaio Valões da Rocha Côelho, chegará a termo no dia 1º/ 02/2019, de acordo com a Resolução nº 15.764/2016, deste 
Tribunal;

CONSIDERANDO os critérios de rodízio e de antiguidade atinentes ao exercício da função judicante eleitoral, estabelecidos nos arts. 3º, § 
1º, e 7º da Resolução TSE nº 21.009/2002, com a redação dada pela Resolução TSE nº 22.197/2006;

CONSIDERANDO que o magistrado José Miranda Santos Júnior é o juiz que há mais tempo não exerce a titularidade de Zona Eleitoral, 
dentre os Juízes de Direito da Comarca de Palmeira dos Índios aptos à referida indicação.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Dr. José Miranda Santos Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Palmeira dos Índios, para exercer a titularidade 
da 10ª Zona Eleitoral, por 1 (um) biênio.

Art. 2º O cômputo do biênio a que se refere o artigo 1º desta Resolução é calculado a partir da data em que se dá o efetivo exercício das 
funções eleitorais pelo magistrado designado, a qual deverá ser comunicada à Presidência deste Tribunal para que se efetive a promoção 
dos competentes registros e demais providências que se exigirem.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió, aos 25 dias do mês de Janeiro do ano de 2019.
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Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Des. GUSTAVO DE MENDONÇA GOMES

Des. ORLANDO ROCHA FILHO

Des. PAULO ZACARIAS DA SILVA

Des. LUIZ VASCONCELOS NETTO

Des. EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES

Dra. RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES

RESOLUÇÃO

25/1/2019

Promove alterações na estrutura organizacional da Secretaria de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no exercício da competência privativa insculpida no art. 96, inciso I, alínea b, da 
Constituição Federal da República, c/c o art. 30, inciso II, do Código Eleitoral,

CONSIDERANDO a necessidade de reestruturação das unidades da sua Secretaria de Administração, com vistas a promover maior 
adequação e eficiência na prestação dos serviços;

CONSIDERANDO o disposto no art. 24, parágrafo único, da Lei nº 11.416/2006; e

CONSIDERANDO que, em atenção à exigência prevista no art. 10 da Resolução TSE nº 22.138/2005, as alterações de que trata esta 
Resolução não implicarão aumento de despesa.

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a denominação da Seção de Protocolo, Arquivo e Distribuição de Documentos (SPAD) para Seção de Gestão de Contratos 
(SEGEC).

Art. 2º Remanejar 1 (uma) Função Comissionada, nível FC-3 (Assistente III), da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) para a Seção de 
Gestão de Contratos (SEGEC).

Art. 3º Remanejar 2 (duas) Funções Comissionadas, nível FC-3 (Assistente III), da Seção de Manutenção e Reparos (SMR) para a Seção de 
Administração de Prédios e Veículos (SAPEV).

Art. 4º Remanejar 2 (duas) Funções Comissionadas, nível FC-4 (Assistente IV), da Seção de Administração de Prédios e Veículos (SAPEV) 
para o Gabinete da Secretaria de Administração, que deverão ser ocupadas por servidores que acumulem a função de pregoeiro.

Art. 5º Remanejar 1 (uma) Função Comissionada, nível FC-1 (Assistente I), da Seção de Administração de Prédios e Veículos (SAPEV) para 
Seção de Manutenção e Reparos (SMR).
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Art. 6º O Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, ajustará o Regulamento da Secretaria às alterações promovidas por esta Resolução.

Parágrafo Único. Até que seja promovido o ajuste de que trata o caput,  o serviço de protocolo passa a ser exercido pela Seção de 
Administração de Prédios e Veículos (SAPEV). 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió/AL, 25 de janeiro de 2019.

Des. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Des. GUSTAVO DE MENDONÇA GOMES

Des. ORLANDO ROCHA FILHO

Des. PAULO ZACARIAS DA SILVA

Des. LUIZ VASCONCELOS NETTO

Des. EDUARDO ANTÔNIO DE CAMPOS LOPES

Dr.ª RAQUEL TEIXEIRA MACIEL RODRIGUES

Procuradora Regional Eleitoral

Atas das Sessões

ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA, RELIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2019

Às quatorze horas e três minutos do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezenove, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas reuniu-se, 
em sessão ordinária, sob a Presidência do Senhor Desembargador Eleitoral Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente desta Corte. 
Compareceram os Senhores Desembargadores Eleitorais Gustavo de Mendonça Gomes, Orlando Rocha Filho, Paulo Zacarias da Silva e Luiz 
Vasconcelos Netto. Ausente o Senhor Desembargador Eleitoral José Carlos Malta Marques, por se encontrar em atividade de inspeção na 
31ª Zona Eleitoral, na cidade de Major Isidoro. Presentes, ainda, a Senhora Procuradora Regional Eleitoral, Dra. Raquel Teixeira Maciel 
Rodrigues, bem como o Senhor Secretário, Dr. Filipe Lôbo Gomes. Após, foi dispensada a leitura e aprovada a ata da sessão anterior. Ato 
contínuo, deu-se início à ordem do dia. JULGAMENTO JUDICIAL: PRESTAÇÃO DE CONTAS PJE Nº 0601320-46.2018.6.02.0000 - PRESTAÇÃO 
DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018 - CARGO DEPUTADO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA: MACEIÓ  AL. RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL 
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PAULO ZACARIAS DA SILVA. REQUERENTE: ERIVALDO PAULINO DA SILVA. ADVOGADO: NÃO INFORMADO. Decisão: O julgamento foi 
suspenso em razão do pedido de vista formulado pelo Desembargador Eleitoral Luiz Vasconcelos Netto. Antes, o Relator votou no sentido 
de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de campanha de ERIVALDO PAULINO DA SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, 
referentes às eleições de 2018, ficando o mesmo impedido de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os 
efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme preceitua o art. 83, inciso I, da Resolução TSE nº 
23.553/2017, devendo a Secretaria Judiciária deste Tribunal ser cientificada desta decisão para comunicação à Zona Eleitoral de domicílio 
do candidato. Não houve antecipação de votos. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas e vinte e seis minutos, foi encerrada a 
sessão. E, para constar, eu, FILIPE LÔBO GOMES ________________________, Diretor-Geral, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai 
assinada pelo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal. 

Maceió, 25 de janeiro de 2019 

DES. PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

PRESIDÊNCIA

Atos do Presidente

Decisões

ANOTAÇÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO

DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2019.

 

Após analisar os termos do pedido de inativação do órgão de direção estadual do Partido Humanista da Solidariedade  PHS, constato a 
procedência das informações ofertadas pelas unidades técnicas responsáveis pelo respectivo processamento e que constam do evento 
0489518.

 

Assim sendo, e com base no que dispõe o artigo 35 da Res./TSE nº 23.571/18, indefiro o pedido. Ainda com base no §9º do mesmo artigo, 
determino a devolução do mesmo à agremiação.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Portarias

Portaria Presidência - 25 - GPRES

SEI/TRE-AL - 0492179 - Portaria Presid?ncia 

Portaria Presidência Nº 25/2019 TRE-AL/PRE/GPRES

 

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, 
considerando as deliberações do Pleno deste Tribunal Regional Eleitoral, na Sessão realizada no dia 21 de janeiro do corrente,

  

RESOLVE:
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Art. 1º Designar para Diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas - EJE/AL, o Excelentíssimo Senhor  LUIZ VASCONCELOS NETTO, 
Desembargador Eleitoral.

 

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Maceió, 24 de janeiro de 2019.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

 Presidente do TRE/AL

  

 

Maceió, 24 de janeiro de 2019. 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO 
MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em 24/01/2019, 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&i
d_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0492179 e o código CRC 76801652.
 

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 24/2019 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
considerando o teor do Procedimento Administrativo nº 0000326-42.2019.6.02.8048,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar ELENA PEREIRA FERREIRA, servidora requisitada da Prefeitura Municipal de Maribondo, para exercer, como 2º Substituta, 
a Função Comissionada função FC-1 - Coordenador de Posto de Atendimento da 48ª Zona Eleitoral - Maribondo, em caso de vacância, bem 
como durante as ausências, afastamentos e impedimentos legais e regulamentares do titular e do 1º substituto.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Maceió, 24 de janeiro de 2019. 

PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Desembargador Presidente
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Portaria Presidência Nº 29/2019 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a Resolução do Procedimento SEI 0000652-49.2019.6.02.8000, que promoveu alterações na estrutura organizacional da 
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS do Cargo em Comissão CJ-2, de Coordenador de Material e Patrimônio, e designá-lo 
para a Função Comissionada FC-4 de Assistente IV da Seção de Biblioteca e Editoração.

Art. 2º. Nomear ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR para o Cargo em Comissão CJ-2, de Coordenador de Material e Patrimônio.

Art. 3º Dispensar ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR da Função Comissionada FC-4, de Assistente IV da Seção de Biblioteca e 
Editoração e designá-lo para a Função Comissionada FC-6, de Chefe da Seção de Instrução de Contratações.

Art. 4º. Dispensar NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR da Função Comissionada FC-6, de Chefe da Seção de Almoxarifado e designá-lo para a 
Função Comissionada FC-2, de Assistente II da Seção de Patrimônio.

Art. 5º. Dispensar LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO da Função Comissionada FC-2, de Assistente II da Seção de Patrimônio e designá-
la para a Função Comissionada FC-6, de Chefe da Seção de Almoxarifado.

Art. 6º. Designar AROLDO LUIZ ANDRADE NOVAIS para a Função Comissionada FC-2, de Assistente II da Seção de Patrimônio.

Art. 7º. Dispensar IURY ARAUJO SOUZA da Função Comissionada FC-2, de Assistente II da Seção de Patrimônio e designá-lo para a Função 
Comissionada FC-4, de Assistente IV da Seção de Gestão de Contratos.

Art. 8º.Dispensar LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO da Função Comissionada FC-4, de Assistente IV da Seção de Administração de Prédios e 
Veículos e designá-la para a Função Comissionada FC-6, de Chefe da Seção de Gestão de Contratos.

Art. 9º. Dispensar LENILDA DA PAZ BARROS da Função Comissionada FC-3, de Assistente III da Seção de Manutenção e Reparos e designá-la 
para a Função Comissionada FC-3, de Assistente III da Seção de Gestão de Contratos.

Art. 10. Dispensar WEBER BEZERRA CAVALCANTI da Função Comissionada FC-4, de Assistente IV da extinta Seção de Protocolo, Arquivo e 
Distribuição de Documentos e designá-lo para a Função Comissionada FC-4, de Assistente IV do Gabinete da Secretaria de Administração.

Art. 11. Dispensar JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO da Função Comissionada FC-6, de Chefe da extinta Seção de Protocolo, Arquivo e 
Distribuição de Documentos e designá-lo para a Função Comissionada FC-4 de Assistente IV do Gabinete da Secretaria de Administração.

Art. 12. Dispensar AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR da Função Comissionada FC-4, de Assistente IV da Seção de Gestão 
Orçamentária e designá-lo para a Função Comissionada FC-2, de Assistente II da Seção de Contabilidade.

Art. 13. Dispensar JOSÉ CARLOS DE SOUZA Função Comissionada FC-6, de Chefe da Seção de Instrução de Contratações e designá-lo para a 
Função Comissionada FC-3, de Assistente III do Gabinete da Secretaria de Administração.

Art. 14. Dispensar HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE Função Comissionada FC-4 de Assistente IV da Seção de Administração de Prédios e 
Veículos e designá-lo para a Função Comissionada FC-3, de Assistente III da mesma Unidade.

Art. 15. Dispensar HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR Função Comissionada FC-3 de Assistente III da antiga Seção de Protocolo, Arquivo e 
Distribuição de Documentos e designá-lo para a Função Comissionada FC-3 de Assistente III da Seção de Administração de Prédios e 
Veículos.

Art. 16. Designar ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA para a Função Comissionada FC-1, de Assistente I da Seção de Manutenção e Reparos.

Art. 17. Designar THAISE TENÓRIO MARINHO para a Função Comissionada FC-3 de Assistente III da Seção de Gestão de Contratos.

Art. 18. Designar ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES para a Função Comissionada FC-4, de Assistente IV da Seção de Gestão Orçamentária.

Art. 19. Dispensar HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO da Função Comissionada FC-2, de Assistente II da Seção de Contabilidade e lotá-
lo na Seção de Gestão Orçamentária.

Art. 20. Dispensar TONY WARREN GOMES DE SÁ da Função Comissionada FC-3 de Assistente III do Gabinete da Secretaria de Administração 
e lotá-lo na Seção de Gestão Orçamentária.

Art. 21. Dispensar SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA da Função Comissionada FC-3 de Assistente III da Seção de Manutenção e Reparos e lotá-
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lo na Coordenadoria de Desenvolvimento.

Art. 22. Dispensar ANDRÉ FRAZÃO DE OMENA da Função Comissionada FC-3 de Assistente III da Seção de Manutenção e Reparos e lotá-lo 
na Seção de Gestão Financeira.

Art. 23. Lotar JOSÉ VALTENO DOS SANTOS na Seção de Instrução e Contratações.

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Maceió, 25 de janeiro de 2019.

PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Desembargador Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

OUVIDORIA ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

GABINETE JUÍZES MEMBROS

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIREÇÃO GERAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA

Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Controle de Feitos

Seção de Registro e Controle de Partidos Políticos

Despacho - SPFP

SEI/TRE-AL - 0492109 - Despacho 

Despacho

 

Maceió, 24 de janeiro de 2019.

 

PROCESSO SEI Nº 0000647-27.2018.6.02.8000

 

PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE DADOS DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO

 

REQUERENTE:  PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL
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Por força da delegação conferida pela Portaria nº 93, de 12/02/2015, publicada no DEJEAL de 13/02/2015, e considerando o disposto no 
art. 10, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.096/95, c/c o art. 35 da Resolução TSE n.º 23.571/18 e, ainda, com as disposições contidas na 
Resolução-TRE/AL nº 14.251, de 29/10/2006, determino àSeção de Partidos, Filiações e Processamento (SPFP) que proceda àanotação, 
mediante registro no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP3), conforme requerimento(s) anexo(s).

 

Publique-se.

 

Certificada a publicação, arquivem-se os autos.

 

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

 

CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS

 Secretária Judiciária

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA 
FERREIRA CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 24/01/2019, às 
18:32, 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&i
d_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0492109 e o código CRC 37833588.
 

Despacho - SPFP

SEI/TRE-AL - 0492601 - Despacho 

Despacho

 

Maceió, 25 de janeiro de 2019.

 

PROCESSO SEI Nº 0000679-32.2018.6.02.8000

 

PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE DADOS DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO

 

REQUERENTE:  PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL

  

Por força da delegação conferida pela Portaria nº 93, de 12/02/2015, publicada no DEJEAL de 13/02/2015, e considerando o disposto no 
art. 10, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.096/95, c/c o art. 35 da Resolução TSE n.º 23.571/18 e, ainda, com as disposições contidas na 
Resolução-TRE/AL nº 14.251, de 29/10/2006, determino àSeção de Partidos, Filiações e Processamento (SPFP) que proceda àanotação, 
mediante registro no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP3), conforme requerimento(s) anexo(s).

 

Publique-se.
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Certificada a publicação, arquivem-se os autos.

 

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

 

CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS

 Secretária Judiciária

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA 
FERREIRA CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 25/01/2019, às 
11:25, 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&i
d_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0492601 e o código CRC 4D91BE30.
 

Despacho - SPFP

SEI/TRE-AL - 0492527 - Despacho 

Despacho

 

Maceió, 25 de janeiro de 2019.

 

PROCESSO SEI Nº 0000672-40.2018.6.02.8000

 

PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE DADOS DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO

 

REQUERENTE:  PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL) - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL

 

 

Por força da delegação conferida pela Portaria nº 93, de 12/02/2015, publicada no DEJEAL de 13/02/2015, e considerando o disposto no 
art. 10, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.096/95, c/c o art. 35 da Resolução TSE n.º 23.571/18 e, ainda, com as disposições contidas na 
Resolução-TRE/AL nº 14.251, de 29/10/2006, determino àSeção de Partidos, Filiações e Processamento (SPFP) que proceda àanotação, 
mediante registro no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP3), conforme requerimento(s) anexo(s).

 Publique-se.

 Certificada a publicação, arquivem-se os autos.

 Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

  

CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS

 Secretária Judiciária
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Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA 
FERREIRA CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 25/01/2019, às 
11:24, 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&i
d_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0492527 e o código CRC 410A611B.
 

Despacho - SPFP

SEI/TRE-AL - 0492543 - Despacho 

Despacho

 

Maceió, 25 de janeiro de 2019.

 

PROCESSO SEI Nº 0000674-10.2018.6.02.8000

 

PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE DADOS DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO

 

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB) - ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL.

 

 

Por força da delegação conferida pela Portaria nº 93, de 12/02/2015, publicada no DEJEAL de 13/02/2015, e considerando o disposto no 
art. 10, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.096/95, c/c o art. 35 da Resolução TSE n.º 23.571/18 e, ainda, com as disposições contidas na 
Resolução-TRE/AL nº 14.251, de 29/10/2006, determino àSeção de Partidos, Filiações e Processamento (SPFP) que proceda àanotação, 
mediante registro no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP3), conforme requerimento(s) anexo(s).

 

Publique-se.

 

Certificada a publicação, arquivem-se os autos.

 

Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

 

CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA CALHEIROS

 Secretária Judiciária

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA 
FERREIRA CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 25/01/2019, às 
11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i
d_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0492543 e o código CRC 75CAF1A5.
 

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS

10ª Zona Eleitoral

Editais

EDITAL N.¿ 004/2019

De Ordem da Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral, no uso de suas atribuições, faz saber aos interessados que foram protocolizadas nesta 
10ª Zona Eleitoral, pelos partidos políticos do município de PALMEIRA DOS ÍNDIOS abaixo relacionados, as prestações de contas relativas às 
Eleições 2018:

Número Partido Município Data da Entrega

10 PRB PALMEIRA DOS ÍNDIOS 08/01/2019

55 PSD PALMEIRA DOS ÍNDIOS 21/01/2019

36 PTC PALMEIRA DOS ÍNDIOS 19/12/2018

20 PSC PALMEIRA DOS ÍNDIOS 19/12/2018

19 PODE PALMEIRA DOS ÍNDIOS 14/01/2019

44 PRP PALMEIRA DOS ÍNDIOS 14/01/2019

13 PT PALMEIRA DOS ÍNDIOS 14/01/2019

15 MDB PALMEIRA DOS ÍNDIOS 08/01/2019
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Nos termos da Resolução TSE nº 23.553/2017, caberá a qualquer partido político, candidato ou coligação, bem como ao Ministério Público, 
no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital, impugnar, em petição fundamentada, as referidas prestações de contas.  

Palmeira dos Índios, 25 de janeiro de 2019

CARLOS HENRIQUE COSTA DE FRANÇA

Chefe de Cartório

17ª Zona Eleitoral

Decisões

Direitos pol¿ticos

INFODIP - CONDENAÇÃO CRIMINAL N.º 18140/2018 

SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS

ELEITOR(A): CARLOS ALBERTO FERNANDES MATA

R.H. 

Trata-se de procedimento de Suspensão dos Direitos Políticos do eleitor CARLOS ALBERTO FERNANDES MATA inscrito sob o n.º 0213 5325 
1759 (Situação: REGULAR) nesta Zona Eleitoral, por motivo de sentença de condenação criminal transitada em julgado, conforme 
informação de folhas retro e tendo em vista os documentos acostados aos autos, determino a SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS do 
referido eleitor, em conformidade com o art. 15, III da Constituição Federal. Após os lançamentos de praxe, arquivem-se os autos em pasta 
própria.

São Luís do Quitunde, 23 de janeiro de 2019.

DR. WILAMO DE OMENA LOPES

Juiz Eleitoral - 17ª ZE/AL

INFODIP - CONDENAÇÃO CRIMINAL N.º 16767/2018 

SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS

ELEITOR(A): CHRISTIAN DAWID DE ALBUQUERQUE

R.H. 

Trata-se de procedimento de Suspensão dos Direitos Políticos do eleitor CHRISTIAN DAWID DE ALBUQUERQUE inscrito sob o n.º 0308 5710 
1740 (Situação: SUSPENSO) nesta Zona Eleitoral, por motivo de sentença de condenação criminal transitada em julgado, conforme 
informação de folhas retro e tendo em vista os documentos acostados aos autos, determino a SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS do 
referido eleitor, em conformidade com o art. 15, III da Constituição Federal. Após os lançamentos de praxe, arquivem-se os autos em pasta 
própria.

São Luís do Quitunde, 23 de janeiro de 2019.

DR. WILAMO DE OMENA LOPES

Juiz Eleitoral - 17ª ZE/AL

Extrato DJEAL n.º 17/2019 (0493215)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 16



Ano 2019, Número 017 Maceió, segunda-feira, 28 de janeiro de 2019 Página  14

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

44ª Zona Eleitoral

Despachos

Processo n.º 29-25.2018.6.02.0044

Natureza: Notícia-Crime  NC

Autor: José Márcio de Lima

D E S P A C H O

 1. Ciente nesta data;

 2. Designo audiência preliminar para o dia 14.03.2019, às 10:00 horas, devendo o autor do fato fazer-se acompanhar por advogado, 
advertindo-o, entretanto, que, na falta de constituição de causídico, ser-lhe-á nomeado um defensor dativo;

 3. Intime-se;

 4. Demais providências necessárias.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz da 44ª Zona Eleitoral de Alagoas

Processo n.º 28-40.2018.6.02.0044

Natureza: Notícia-Crime  NC

Autor: José Júnior Nascimento Silva

Advogado do autor: Diego Anderson Oliveira Amaral (OAB/AL n.º 13.649)

D E S P A C H O

 1. Ciente nesta data;

 2. Designo audiência preliminar para o dia 14.03.2019, às 10:30 horas;

 3. Intime-se;

 4. Demais providências necessárias.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz da 44ª Zona Eleitoral de Alagoas
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Processo n.º 26-70.2018.6.02.0044

Natureza: Representação

Representantes: Fabiana Apóstolo Lira Soares

Elialdo Ferreira Alves

Advogado dos representantes: Gustavo Henrique de Barros Callado Macêdo (OAB/AL n.º 9.040)

Representado: Canoese Canoa

D E S P A C H O

 1. Ciente nesta data;

 2. Defiro o requerimento apresentado pelo Ministério Público Eleitoral, às fls. 68/69 e, por consequência, DETERMINO a remessa 
dos autos ao Juízo de Direito da Comarca de Feira Grande para que reconsidere da decisão de declínio de competência ou, caso mantida a 
referida decisão, que seja formalmente instaurado o conflito negativo de competência;

 3. Intime-se;

 4. Demais providências necessárias.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz da 44ª Zona Eleitoral de Alagoas

Sentenças

Processo n.º 24-03.2018.6.02.0044

Protocolo n.º 1.856/2018

Natureza: Notícia-Crime

Autor do fato: José Cosme de Oliveira Silva

SENTENÇA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 81, §3º da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência remetido a esta 44ª Zona Eleitoral pelo Juízo de Direito da Vara de Único Ofício de Girau 
do Ponciano, por intermédio do Ofício EJCGP n.º 121/2018, noticiando a prática de crime eleitoral capitulado no art. 296 do Código 
Eleitoral, no transcorrer do segundo turno das Eleições Gerais de 2014, ocorrigo no dia 26 de outubro daquele ano.

Antes mesmo que o Representante do Ministério Público Eleitoral pudesse promover a devida Ação Penal, foi certificado pelo Cartório 
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Eleitoral, após consulta ao Cadastro Nacional de Eleitores, que o autor do fato era detentor de inscrição cancelada por motivo de 
falecimento, cujo registro do óbito viera a ocorrer no âmbito da 8ª Zona, do município de Pilar/AL.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela declaração da extinção de punibilidade do suposto autor do fato (fls. 28), com 
espeque no art. 62 do CPP c/c art. 107, I, do CP.

Assim, tendo em vista a morte do autor do fato, comprovada pela certidão de óbito colacionada à fl. 26 dos autos, declaro EXTINTA A 
PUNIBILIDADE DE JOSÉ COSME DE OLIVEIRA SILVA, com arrimo no art. 107, I do Código Penal.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Girau do Ponciano(AL), 24 de janeiro de 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.

Alysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral da 44ª Zona

Intimações

PROTOCOLO Nº: 1580/2018

PROCESSO Nº: 4-12.2018.6.02.0044

INTERESSADOS: PARTIDO PROGRESSISTA - PP, ELSON DE SOUZA DOS SANTOS - PRESIDENTE, JOSÉ FÁBIO FARIAS - TESOUREIRO

ADVOGADO: EMERSON HAUSTER NUNIS SILVA (OAB/AL 5951)

MUNICÍPIO: JARAMATAIA

DESPACHO

Considerando que a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, de forma a suprir a falta da da informação não obtida 
através de outros órgãos da Justiça Eleitoral, determino ao prestador de contas que apresente os extratos bancários no prazo de 20 dias, 
conforme art. 34, § 3º da Resolução nº 23464/15.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral

PROTOCOLO Nº: 1579/2018

PROCESSO Nº: 5-94.2018.6.02.0044

INTERESSADOS: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRARIA BRASILEIRA - PSDB, JOSÉ ALBERTO BARROSO BARRETO - PRESIDENTE, IZABELLA 
TORRES BARRETO - TESOUREIRA

ADVOGADO: EMERSON HAUSTER NUNIS SILVA (OAB/AL 5951)

MUNICÍPIO: JARAMATAIA
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DESPACHO

Considerando que a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, de forma a suprir a falta da da informação não obtida 
através de outros órgãos da Justiça Eleitoral, determino ao prestador de contas que apresente os extratos bancários no prazo de 20 dias, 
conforme art. 34, § 3º da Resolução nº 23464/15.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral

PROTOCOLO Nº: 3441/2018

PROCESSO Nº: 25-85.2018.6.02.0044

INTERESSADOS: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, KARLLA RAPHAELA QUEIROZ DE ALBUQUERQUE - PRESIDENTE, 
RAFAEL ERNESTO ALBUQUERQUE SILVA - TESOUREIRO

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DE BARROS CALLADO MACEDO (OAB/AL 13797)

MUNICÍPIO: LAGOA DA CANOA - AL

DESPACHO

Considerando que a agremiação partidária não apresentou os recibos de doação, de forma a suprir a falta da da informação não obtida 
através de outros órgãos da Justiça Eleitoral, determino ao prestador de contas que apresente os recibos de doação no prazo de 20 dias, 
conforme art. 34, § 3º da Resolução nº 23464/15.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral

PROTOCOLO Nº: 3254/2018

PROCESSO Nº: 21-48.2018.6.02.0044

INTERESSADOS: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC, RENALVO NETO DA SILVA- PRESIDENTE, ELISÂNGELA BARBOSA DOS SANTOS - 
TESOUREIRA

ADVOGADO: LUÍS BARROS SILVA (OAB/AL 13797)

MUNICÍPIO: GIRAU DO PONCIANO

DESPACHO

Considerando que a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, de forma a suprir a falta da da informação não obtida 
através de outros órgãos da Justiça Eleitoral, determino ao prestador de contas que apresente os extratos bancários no prazo de 20 dias, 
conforme art. 34, § 3º da Resolução nº 23464/15.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral
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PROTOCOLO Nº: 3067/2018

PROCESSO Nº: 18-93.2018.6.02.0044

INTERESSADOS: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB, JOSÉ NOEL FERNANDES SILVA - PRESIDENTE, JORGE FERNANDES 
SILVA - TESOUREIRO

ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE DE BARROS CALLADO MACEDO (OAB/AL 13797)

MUNICÍPIO: LAGOA DA CANOA - AL

DESPACHO

Considerando que a agremiação partidária não apresentou os recibos de doação, de forma a suprir a falta da da informação não obtida 
através de outros órgãos da Justiça Eleitoral, determino ao prestador de contas que apresente os recibos de doação no prazo de 20 dias, 
conforme art. 34, § 3º da Resolução nº 23464/15.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral

PROTOCOLO Nº: 2497/2018

PROCESSO Nº: 10-19.2018.6.02.0044

INTERESSADOS: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRA - PRTB, JOSÉ GILSON MIRANDA DA SILVA - PRESIDENTE, GIOVANE ALVES 
DA SILVA - TESOUREIRO

ADVOGADO: MANOEL MIRANDA DA SILVA NETO (OAB/AL 10302)

MUNICÍPIO: GIRAU DO PONCIANO

DESPACHO

Considerando que a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, de forma a suprir a falta da da informação não obtida 
através de outros órgãos da Justiça Eleitoral, determino ao prestador de contas que apresente os extratos bancários no prazo de 20 dias, 
conforme art. 34, § 3º da Resolução nº 23464/15.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral

PROTOCOLO Nº: 3255/2018

PROCESSO Nº: 22-33.2018.6.02.0044

INTERESSADOS: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR, MAYARA SAMIRA TENÓRIO DE ARAÚJO - PRESIDENTE, DANIELA TENÓRIO SILVA - 
TESOUREIRA

ADVOGADO: LUÍS BARROS SILVA (OAB/AL 13797)

MUNICÍPIO: GIRAU DO PONCIANO
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DESPACHO

Considerando que a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, de forma a suprir a falta da da informação não obtida 
através de outros órgãos da Justiça Eleitoral, determino ao prestador de contas que apresente os extratos bancários no prazo de 20 dias, 
conforme art. 34, § 3º da Resolução nº 23464/15.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral

PROTOCOLO Nº: 1450/2018

PROCESSO Nº: 7-64.2018.6.02.0044

INTERESSADOS: SOLIDARIEDADE - SD, JADIELSON TAVARES RODRIGUES - PRESIDENTE, WEMERSON RODRIGUES DA SILVA - TESOUREIRO

ADVOGADO: THIAGO DE OLIVEIRA SILVA (OAB/AL 10319)

MUNICÍPIO: LAGOA DA CANOA

DESPACHO

Considerando que a agremiação partidária não apresentou os extratos bancários, de forma a suprir a falta da da informação não obtida 
através de outros órgãos da Justiça Eleitoral, determino ao prestador de contas que apresente os extratos bancários no prazo de 20 dias, 
conforme art. 34, § 3º da Resolução nº 23464/15.

Girau do Ponciano/AL, 24 de janeiro de 2019.

Allysson Jorge Lira de Amorim

Juiz Eleitoral

48ª Zona Eleitoral

Editais

Edital

  

EDITAL 003/2019

O Excelentíssimo Senhor Dr. DOUGLAS BECKHAUSER DE FREITAS, Juiz Substituto  da 48º  Zona/AL, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que no período de 17 de Janeiro de 2019 a 23 de Janeiro de 
2019 DEFERIU 29(Vinte e Nove) em Boca da Mata, e CA-35 Maribondo 06(Seis) requerimentos de Alistamentos, Transferências e segundas 
vias, conforme relação arquivada em Cartório, podendo qualquer delegado de partido político recorrer no prazo de 15 (quinze) dias, como 
reza o Art. 173, § 2º, do Provimento CRE-AL Nº 06/2011.

Boca da Mata - AL, 24 de Janeiro de 2019.

 

DOUGLAS BECKHAUSER DE FREITAS

Juiz Substituto Eleitoral da 48ª ZE/AL
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PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 613 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Sr. Secretário de Administração do TRE/AL,

 

Os autos versam sobre manutenção preventiva e correntiva de empilhadeiras e
transpaletes hidráulicos no decorrer do exercício de 2019 (dois mil e dezenove), no dia
05/11/2018 o subscrevente que atuou como Gestor Contratual desses serviços no ano
passado (2018) criou o Memorando nº 944 da SMR destinado aos competentes
clientes desses serviços, quais sejam os Chefes da SPLOG (Seção de Provisão e
Logística de Equipamentos Eleitorais) e SEALMOX (Seção de Almoxarifado),
questionando "se o Termo de Referência (0175049) constante no PA 0007768-
14.2016.6.02.8000 está satisfatório?". 

 

Decorridos quase três meses do questionamento supracitado, tem-se que somente a
SEALMOX se manifestou em dois expedientes. Entende-se como alteração necessária
somente a correção do atual endereço da Seção de Almoxarifado: Avenida Menino
Marcelo, 7200-D, Serraria, Maceió/AL, CEP: 57.046-000. 

 

Do exposto, remete-se em anexo Termo de Referência para contratação de serviços
de manutenção preventiva e correntiva de empilhadeiras e transpaletes hidráulicos para
análise e deliberação.

 

Por fim, tendo em vista a publicação no dia 28/01/2019: a) da Portaria Presidência
Nº 29/2019 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS que retirou a função comissionada
FC-3 do subscrevente bem como alterou a sua lotação (para a CODES/SGP); e b) da
Resolução (sem numeração) constante das páginas três e quatro do DJEAL n.º
17/2019 (0493215), solicita-se que a demanda objeto dos autos seja destinada à seção
competente.       

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 28/01/2019, às 16:24, 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
0493221 e o código CRC A80B8E43.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

Manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes
hidráulicos

1. OBJETO: Contratação dos serviços técnicos especializados de manutenção
preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, nos seguintes
equipamentos:
a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT –
1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007;
b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT -
1645. Ano de aquisição: 2012;
c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220.
Ano fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.
d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220.
Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.
 
2. JUSTIFICATIVA: Necessidade de se manter, permanentemente, os
equipamentos em condições de uso, evitando quebras, visto que as
empilhadeiras e os transpaletes destinam-se ao armazenamento e
movimentação das urnas eletrônicas pertencentes ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Empilhadeiras elétricas:

3.1.1. Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da
CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do Fórum
Eleitoral de Maceió – FEM.

3.1.2. Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado
também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem as
solicitações.

3.1.3. Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes
serviços:

- Lubrificação:

Lubrificar todas as peças móveis;
Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria;
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Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes;
Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação;
Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras;
Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da tração.

- Vazamentos:

Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos;
Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos;
Examinar vazamentos no porta garfos;
Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas;
Examinar estado geral das mangueiras.

- Rodas:

Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração;
Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no
revestimento.

- Freios:

Ajustar a folga do freio eletromagnético.

- Níveis de óleo:

Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico;
Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário.

- Componentes eletroeletrônicos:

Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo da
torre de elevação;
Examinar todos os conectores elétricos;
Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria.

- Componentes da torre de elevação:

Ajustar a tensão das correntes de elevação;
Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi;
Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a fissuras;
Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre;
Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis;
Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e entre
quadros médio e interno.

- Bateria:

Seguir corretamente o procedimento de carga;
Verificar o nível de água da bateria, carregando-a sempre que necessário com o
fluido recomendado;
Verificar os bornes quanto à oxidação.

- Chassi

Verificar existência de fissuras;
Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria.
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- Motores

Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção.

3.2. Transpaletes Hidráulicos:

3.2.1. Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da
CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do Fórum
Eleitoral de Maceió – FEM e da Seção de Almoxarifado. Dois transpaletes estão
localizados no FEM e dois na Seção de Almoxarifado.

3.2.2. Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços:

3.2.2.1. Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está
sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos:

Abaixar completamente os garfos;
Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059);
Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), deslocando a
bomba;
Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba;
Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do
conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico;
Remover o pistão de elevação;
Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso
(0401021) suavemente;
Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar o
pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar com óleo até o nível do bujão
(+/- 75ml);
Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico
(0401059);
Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador
manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba;
Recolocar o bujão de borracha na bomba;
Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição
“levantar”.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste Termo de
Referência poderão vistoriar as instalações do Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e da
Seção de Almoxarifado para perfeito conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-
se das condições físicas existentes, na companhia dos responsáveis pela Seção de
Administração e Manutenção de Urnas Eletrônicas – SAMU e pela Seção de
Almoxarifado;

4.2. A vistoria prévia não é obrigatória e nem se afigura como condição de participação
no certame, contudo, não serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização dos serviços
listados no presente Termo de Referência;

4.3. A manutenção preventiva tem como objetivo todo e qualquer procedimento
destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos das empilhadeiras elétricas
tracionárias e dos transpaletes hidráulicos, e todos os seus componentes,

Termo de Referência SMR 0493248         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 28



conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais de fabricação e
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, devendo incluir-se, a
cargo da Contratada, as trocas de elementos filtrantes, fluidos,
lubrificantes, e de todo e qualquer consumível que se fizer necessário ao
bom funcionamento do equipamento e à realização das referidas manutenções
preventivas;

4.4. A manutenção corretiva é aquela destinada a reparar os eventuais defeitos
apresentados pelos equipamentos, colocando-os em perfeitas condições de uso, a
incluir ajustes, regulagens e reparos necessários;

4.5. A contratada deverá executar manutenção preventiva trimestralmente, realizando
as verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários
para mantê-los em perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de
segurança;

4.6. Para cada manutenção preventiva realizada, a contratada deverá elaborar e
entregar Relatório de Manutenção, contendo informações necessárias ao
acompanhamento das manutenções;

4.7. O fornecimento de componentes necessários à realização das manutenções ficará
a cargo da Contratada, assim como a aplicação de qualquer material complementar aos
trabalhos tais como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas,
produtos de limpeza, isolantes, etc.

4.8. A CONTRATADA deverá realizar ainda os serviços de assistência corretiva e de
plantão por meio do envio de profissional técnico ao Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e
à Seção de Almoxarifado, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e
outras providências, tantas vezes quantas forem necessárias, preenchendo na ocasião
o impresso próprio de atendimento que deverá constar dados gerais como: marca,
modelo, local da instalação, defeito reclamado, solução apresentada, relação de peças
substituídas, data e horários inicial e final do serviço, além da identificação do técnico
que prestou o atendimento, devendo uma via do respectivo impresso ser entregue ao
TRE/AL;

4.9. Se for necessária a retirada das empilhadeiras ou dos transpaletes das
dependências da contratada para a execução de qualquer serviço de conserto, deverá
ser obtida autorização expressa e por escrito da fiscalização do TRE/AL para os
registros necessários à movimentação dos bens. O prazo para devolução dos
equipamentos não deve ser superior a 15 (quinze) dias úteis;

4.10. Na manutenção corretiva, a reposição/substituição de peças deverá ser
precedida de aprovação expressa, por parte deste Tribunal, de orçamento apresentado
pela Contratada, iniciando a execução dos serviços somente após a aprovação
expressa do CONTRATANTE;

4.11. A peça fornecida para reposição, em qualquer caso, deverá ser nova, original ou
similar (sem uso prévio) e garantida pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.

5. PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de crédito em conta-corrente
da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal
de Serviços a ser entregue ao final de cada manutenção preventiva com as Certidões
Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;
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5.2. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;

5.3. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Receita Federal do Brasil, para que
não incidam retenções indesejadas.

6. LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO

Os serviços deverão ser executados nas dependências do Fórum Eleitoral Des. Moura
Castro, localizado na Av. Fernandes Lima, 3.487, Farol, Maceió/AL, CEP: 57.057-000 e
na Seção de Almoxarifado localizada na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Serraria,
Maceió/AL, CEP: 57.046-000, no horário de expediente normal de cada unidade, ou em
outra data e horário previamente combinados com os responsáveis pela Seção de
Manutenção de Urnas Eletrônicas – SAMU e pela Seção de Almoxarifado, a partir de
cronograma fixado pelo TRE/AL.

7. PRAZO DE GARANTIA

Peças e serviços : 90 (noventa) dias.

8. VIGÊNCIA E EFICÁCIA

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, com
duração de 01 (um) ano, renovável até o limite legal estabelecido.

9. GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Gestão contratual: Seção de Manutenção e Reparos – SMR.

9.2. Fiscalização: Seção de Administração e Manutenção de Urnas Eletrônicas – SAMU e
Seção de Almoxarifado.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

10.1. 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;

10.2. Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

10.3. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de
recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

10.4. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impostas
cumulativamente com as demais;

10.5. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;
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10.6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 28/01/2019, às 16:24, 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
0493248 e o código CRC 1FA538CF.

0009925-86.2018.6.02.8000 0493248v2
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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 fevereiro de 2019.
Devolvo os presentes autos à COSEG, para que

sejam direcionados à SMR, que deverá avaliar e convalidar, se
for o caso, o TR de evento 0493248.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2019, às 22:36, 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
0496964 e o código CRC 4A81F160.

0009925-86.2018.6.02.8000 0496964v1
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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.
Ciente. 
Vão os autos à SMR, para cumprimento da determinação

da Secretaria de Administração.

Atenciosamente;

 

Barbosa Filho
Coordenador

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 06/02/2019, 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
0497379 e o código CRC E9576571.

0009925-86.2018.6.02.8000 0497379v1
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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.
Ao servidor Erivaldo,
 
Atribuo estes autos eletrônicos a Vossa Senhoria,

de forma que seja analisado o Termo de Referência 0493248,
nos termos do despacho GSAD 0496964.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 06/02/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497431 e o código CRC BE7D86E5.

0009925-86.2018.6.02.8000 0497431v1
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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 fevereiro de 2019.
Ao Sr. Secretário da Administração.
Em atendimento ao Despacho de evento(0497431),

no tocante a análise do Termo de Referência, anexo em
evento(0493248), observamos que o memso está em
consonância ao existente no processso SEI 0007768-
14.2016.6.02.8000.

Desta forma entendemos que o referido Termo de
Referência atende ao que será Contratado para os serviços de
manutenção preventiva e correntiva de empilhadeiras.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 08/02/2019, às 11:49, 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
0498947 e o código CRC 25714CB7.

0009925-86.2018.6.02.8000 0498947v1
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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 fevereiro de 2019.
Sigam os autos à SGO/COFIN, para aos mesmos

anexar o demonstrativo de previsão orçamentária para a
despesa objeto do TR de evento 0493248.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/02/2019, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499170 e o código CRC 0631DEA8.

0009925-86.2018.6.02.8000 0499170v1
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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 GSAD, (c/c p SGO p ciência).
Em atendimento ao despacho GSAD (0499170),

junto aos autos a proposta orçamentária da SMR (0499348)
para a despesa em comento. Alerto para necessidade de
quantificação de possíveis feitos em tramitação na mesma
natureza de despesa.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/02/2019, às 10:58, 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
0499347 e o código CRC 461DCD33.

0009925-86.2018.6.02.8000 0499347v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SIGEPRO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

11/02/2019

10:42:42

2

Data:

Hora:

Página:

Proposta Orçamentária: 2019

Quantitativa UA

3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE SOM 1UNIDADE 17.119,00 17.119,00

TOTAL 3390.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL 17.119,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 
Justificativa UA-1
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 

Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00

Justificativa UA-1
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 

Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00

Justificativa UA-1
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 

Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00

Justificativa UA-2
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 

Justificativa UA-1
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 

Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00

Justificativa UA-2
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 

Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00

Justificativa UA-1
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 

Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00

Justificativa UA-2
1. Serviço de operação e gravação da Sala de Sessões do Plenário do TRE/AL. 

Memória de cálculo: valor da LOA de 2018 atualizado monetariamente com 4% = R$ 17.119,00

17.119,00APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALTOTAL

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3390.39.20 - MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS DE OUTR. NATUREZAS
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS 1UNIDADE 4.935,00 4.935,00

TOTAL 3390.39.20 - MANUT. E CONS. DE BENS MÓVEIS DE OUTR. NATUREZAS 4.935,00

3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E  EQUIPAMENT
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 1UNIDADE 6.153,00 6.153,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1UNIDADE 22.743,00 22.743,00

MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 1UNIDADE 10.772,00 10.772,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM 
CENTRAL TELEFÔNICA

1UNIDADE 7.425,00 7.425,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 
CENTRAIS DE AR

1UNIDADE 93.034,00 93.034,00

TOTAL 3390.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E  EQUIPAMENT 140.127,00

Justificativas

Justificativa UA-1Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.
Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.

Memória de cálculo: R$ 1.784,90 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19) + R$ 7.174,31 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19).

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.

Memória de cálculo: R$ 1.784,90 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19) + R$ 7.174,31 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19).

Valor mensal até 14/03/2018 (R$ 695,78), valor mensal de 15/03/2018 a 14/03/2019 (R$ 723,61), valor mensal de 15/03/2018 a 

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.

Memória de cálculo: R$ 1.784,90 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19) + R$ 7.174,31 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19).

Valor mensal até 14/03/2018 (R$ 695,78), valor mensal de 15/03/2018 a 14/03/2019 (R$ 723,61), valor mensal de 15/03/2018 a 
14/03/2019 (R$ 752,55).

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.

Memória de cálculo: R$ 1.784,90 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19) + R$ 7.174,31 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19).

Valor mensal até 14/03/2018 (R$ 695,78), valor mensal de 15/03/2018 a 14/03/2019 (R$ 723,61), valor mensal de 15/03/2018 a 
14/03/2019 (R$ 752,55).

6. Manutenção em aparelhos de ar condicionado: R$ 112.274,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.

Memória de cálculo: R$ 1.784,90 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19) + R$ 7.174,31 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19).

Valor mensal até 14/03/2018 (R$ 695,78), valor mensal de 15/03/2018 a 14/03/2019 (R$ 723,61), valor mensal de 15/03/2018 a 
14/03/2019 (R$ 752,55).

6. Manutenção em aparelhos de ar condicionado: R$ 112.274,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

Justificativa UA-2

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.

Memória de cálculo: R$ 1.784,90 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19) + R$ 7.174,31 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19).

Valor mensal até 14/03/2018 (R$ 695,78), valor mensal de 15/03/2018 a 14/03/2019 (R$ 723,61), valor mensal de 15/03/2018 a 
14/03/2019 (R$ 752,55).

6. Manutenção em aparelhos de ar condicionado: R$ 112.274,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 

Justificativa UA-1
1. Serviço de manutenção de móveis: R$ 5.956,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

2. Serviço de manutenção de eletrodomésticos: R$ 7.426,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

3. Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos: R$ 27.446,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

4. Manutenção e recarga de extintores: R$ 13.000,00, valor orçado tendo em vista a atualização do contrato atual com margem 
financeira de segurança em uma nova licitação.

5. Manutenção de Central telefônica: R$ 8.956,00.

Memória de cálculo: R$ 1.784,90 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19) + R$ 7.174,31 (subtotal de 01/01/19 a 14/03/19).

Valor mensal até 14/03/2018 (R$ 695,78), valor mensal de 15/03/2018 a 14/03/2019 (R$ 723,61), valor mensal de 15/03/2018 a 
14/03/2019 (R$ 752,55).

6. Manutenção em aparelhos de ar condicionado: R$ 112.274,00, valor de 2018 acrescido de 4%.

Justificativa UA-2
Ajustada ao limite conforme despacho COFIN (0393682), no SEI 8311-80.2017.6.02.8000, foram aplicados os seguintes percentuais 
para redução: a) Custeio -5,82%; b) Investimento -78,82%, sendo seguido a orientação quanto ao contrato da CTIS.

145.062,00MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSTOTAL

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

3390.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Item Unid. Med. Qtde Valor Unit. Valor Total
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2019.
À Diretoria-Geral.
 
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor,
 
Demonstrada a previsão orçamentária da despesa

(0499348), o que retrata sua pertinência com o planejamento de
contratações do corrente exercício, aprovo o TR de evento 0493221 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 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 14/02/2019, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501869 e o código CRC 507E401A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2019.
Aquiescendo com a proposição da SAD (0501869) e,

considerando o Termo de Referência (0493221), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências 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
15/02/2019, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0502352 e o código CRC 89646B52.

0009925-86.2018.6.02.8000 0502352v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0502352, 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.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/02/2019, 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
0502914 e o código CRC D79D28D3.

0009925-86.2018.6.02.8000 0502914v1
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E-mail - 0504695

Data de Envio: 
  20/02/2019 13:40:06

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

Para (com cópia oculta):
    eusonferreira@logman.com.br
    jr.empilhama@uol.com.br
    comercial@nigroempilhadeiras.com.br
    andre.lira@marcosa.com.br
    wilame@ancora.org.br
    logmanal@logman.com.br
    hidralmaquinas@hotmail.com
    comercial@maqmov.com
    vendas@maqmov.com
    multylog@multylog.com.br
    adm.lmempilhadeiras@gmail.com
    LEONempillhadeiras@hotmail.com

Assunto: 
  Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL. PA 0009925.86.2018

Mensagem: 
  Prezados Senhores, boa tarde!

Solicitamos cotação para prestação do SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
EMPILHADEIRAS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para contratação pelo período de 12 (doze) meses,
conforme Termo de Referência em anexo:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de aquisição:
2012;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.

Caso não seja possível atender à solicitação, solicitamos comunicar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0493248.html
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De: <suporte@nigroempilhadeiras.com.br>

Para: <seic@tre-al.jus.br>

CC: <julliano@nigroempilhadeiras.com.br>, <suporte1@nigroempilhadeiras.com.br>

Data: 25/02/2019 04:17 PM

Assunto: [seic] ORÇAMENTO

Boa tarde Márcia,

Tudo bem?

Segue anexo proposta de contrato contemplando as duas máquinas e as quatro paleteiras.

Qualquer dúvida, estou à disposição!

Atenciosamente,

THIAGO CEZAR
PLANEJAMENTO - SUPORTE
( - (81) 4101-9072

( - (81) 98113-5366

* - suporte@nigroempilhadeiras.com.br

* - www.nigroempilhadeiras.com.br

Anexados:

Arquivo: CONTRATO TRE - 25-02-19.pdf Tamanho: 234k Tipo de Conteúdo: application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=OTZM...

1 de 1 25/02/2019 17:43
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CONTRATO DE MANUTENÇÃO 

 
 
CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE 
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, que entre si fazem, de um lado, TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, situada na cidade de MACEIO, Estado de Alagoas na AV FERNANDES 
LIMA - 3487, CEP 57057-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato 
devidamente representada, na forma de seu contrato Social, doravante simplesmente denominada 
CONTRATANTE, e, de outro lado SERVIÇOS REFORMAS E MANUT DE EMPILHADEIRA EM 
GERAL EIRELI - ME, Situada na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, na rua São Nicolau, 427, 
Ipsep, CEP. 51350-530 inscrição no CNPJ/MF 12.988.802/0001-30 neste ato representada por 
Julliano Araújo Nigro, Identidade nº 6370370 SSP-PE, CPF 064751254-82, doravante simplesmente 
denominada CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas e condições.  
 

1. OBJETO 

 

· Constitui objeto do presente instrumento a manutenção preventiva e corretiva nos seguintes     
equipamentos: 

Quant. Modelo 

02 EMPILHADEIRA TRACIONARIA 

04 PALETEIRAS MANUAIS  
 

 

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 
Proposta de contrato mensal de manutenção preventiva e corretiva. 

 
· 2.1 Manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos: 

 
o Inspeções no Compartimento do Motor; 
o Inspeções no Compartimento do Operador; 
o Verificação no sistema motriz; 
o Verificação e avaliação do sistema hidráulico; 
o Verificação e avaliação do sistema elétrico; 
o Limpeza e lubrificação dos equipamentos; 
o Verificação do nível do óleo; 
o Verificação de possíveis vazamentos; 
o Verificação dos componentes do chassi: verificar toda parte estrutural quanto a fissuras e 

empenos, no caso se encontrado alguma anormalidade o reparo deve ser feito com 
máquina de solda ou lixadeira, furadeira, ou reabertura de roscas. Obs.: esse serviço é 
enviado um orçamento e se aprovado emitido NF separada do contrato. 

o Verificação das rodas e rolamentos; 
o Verificação dos componentes do sistema de elevação; 
o Verificação dos chicotes elétricos e eletrônicos dos equipamentos; 
o Plano de lubrificação geral; 
o Ajustes gerais dos equipamentos; 
o Substituição de peças avariadas; 
o Programação e parametrização dos equipamentos com os softwares e handsets da 

curtis/zap; 
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o Envio de Relatório/Cronograma mensal de manutenção; 
o Envio mensal do check list da manutenção; 
o Envio mensal do relatório de Planejamento de Manutenção Preventiva; 

 

· 2.2 Manutenção corretiva: Dar assistência técnica qualificada sempre que acionada pela 
contratante, sem ônus. 

· 2.3 Emissão de relatório sobre a situação, anexando todas as informações coletadas. 
· 2.4 Avaliação do modo de utilização do equipamento e orientação de melhor uso pelo 

empilhador responsável. 

3. PRAZO 

 
· O presente contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contando a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser rescindido injustificadamente a qualquer época, por qualquer das partes, 
mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem acarretar nenhum ônus ou penalidades para ambas 
as partes. 

 

4. PREÇO 

 
· 4.1 pela prestação de serviço objetivo do presente contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA, mensalmente até o quinto dia do mês subsequente a execução do serviço, a 
importância de R$1800,00, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, com antecedência 
mínima de 10 (dez) dias do vencimento. 

 
· 4.2 O pagamento deverá ser efetuado na conta corrente da CONTRATADA, no banco ITAÚ, 

agência 8251, conta corrente 00363-1, ou no banco BRASIL, agência 1838-4, conta corrente 
41039-x. Qualquer alteração do local para pagamento, a CONTRATANTE deverá comunicar por 
escrito à CONTRATADA. 

 
· 4.3 Os valores estabelecidos neste contrato incluem todas e quaisquer despesas relativas à 

execução do presente contrato mesmo que não expressamente mencionadas neste instrumento, 
incluindo mais não se limitando a transporte, hospedagem e alimentação.  

 
o 4.3.1 Todas as peças que não estiverem relacionados nessa proposta, deverão ser 

previamente autorizados, e após execução, será emitido NF em separado da NF do 
contrato mensal, juntamente com a OS (ordem de serviço). 
 

o 4.3.2 Todos os serviços externos que não possam ser desenvolvidos nas dependências 
da contratante, tais como: serviços em motores, cilindros, transmissões, soldas, 
usinagens... deverão ser previamente autorizados, e após execução, será emitido NF em 
separado da NF do contrato mensal, juntamente com a OS (ordem de serviço). 
 

 
· 4.4 É expressamente vedado à CONTRATADA a emissão antecipada e comercialização de títulos 

originados desta relação jurídica junto às instituições financeiras ou de crédito, sem a devida 
autorização escrita da CONTRATANTE, sob pena de indenizá-la pelo décuplo do valor da cártula.  

 
· 4.5 O reajuste do preço deste contrato poderá ser feito por meios de aditivos de acordo com o 

acréscimo ou retirada de equipamentos e ou número de visitas. 
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· 4.6 Os reajustes do contrato serão realizados anualmente, com base no valor negociado de 
comum acordo pelas partes contratantes.  

    5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
· 5.1 Permitir a CONTRATADA livre acesso ao local dos equipamentos; 
· 5.2 Não utilizar funcionários da CONTRATADA, salvo com autorização desta, para serviços extras 

contratuais; 
· 5.3 Notificar prontamente a CONTRATADA, qualquer alteração operacional dos serviços 

previamente acordados entre as partes; 
· 5.4 Designar um de seus funcionários como responsável pelos equipamentos e seus 

correspondentes, o qual deverá acompanhar o funcionário da CONTRATADA; 
 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
· 6.1 colocar técnicos à disposição da CONTRATANTE, para realização dos serviços de 

manutenção corretiva e preventiva, objeto deste contrato tendo o prazo máximo de 48 horas após 
a comunicação de abertura de OS (Telefone, SMS ou e-mail) no local da unidade. 

·  6.2 colocar técnicos de manutenção à disposição da CONTRATANTE, de acordo com o item 8 
TERMOS GERAIS / CONDIÇÕES GERAIS DE ATENDIMENTO. 

· 6.3 A CONTRATADA deverá garantir a qualidade do serviço de acordo com os padrões de entrega, 
qualidade e custo. 

· 6.4 A CONTRATADA será responsável pela execução dos serviços, obrigando-se a observar 
todos os requisitos e preceitos estabelecidos nas normas brasileiras e da CONTRATANTE, 
ficando claro que os serviços a serem executados, devem ser de boa qualidade.  

· 6.5 Na necessidade de substituição de peças, só será autorizado peças originais, no caso de uma 
exceção, deverá ser comunicado previamente pela contratada e devidamente autorizado pela 
contratante o uso de peças não originais. 

· 6.6 Enviar a CONTRATANTE a ficha de registro, o exame admissional e periódicos do 
empregado colocado à disposição da CONTRATANTE. 

· 6.7 Remeter, mensalmente, à CONTRATANTE, antes do recebimento de cada fatura, cópias 
dos comprovantes de recolhimento e guias do FGTS e do INSS do mês anterior, bem como a 
SEFIP e GFIP onde relacione o referido colaborar. 

7. DESVINCULAÇÃO TRABALHISTA 

 
Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força deste contrato, qualquer vínculo 
empregatício de responsabilidade da CONTRATANTE, com relação à CONTRATADA e/ou ao 
pessoal que a CONTRATADA empregar direta ou indiretamente, para a execução dos serviços 
contratados, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, única responsável como empregadora, 
todas as despesas com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, seja 
trabalhista, previdenciário, securitário ou qualquer outro, obrigando-se, a CONTRATADA,  ao 
cumprimento das disposições legais, quer quanto à remuneração dos empregados, como aos demais 
encargos de qualquer natureza, especialmente o seguro contra acidentes do trabalho, obrigando-se 
ainda a respeitar e fazer com que sejam respeitados pelos seus empregados, todos os regulamentos 
de ordem interna e normas  de segurança da CONTRATANTE, os quais declaram conhecer. 

 
      REEMBOLSO: 

 
· Parágrafo Primeiro: 
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A CONTRATADA, na qualidade de empregadora, assume a obrigação de suportar espontânea e 
integralmente todos os custos e despesas relativas a processos administrativos e judiciais de 
qualquer natureza, principalmente reclamações trabalhistas, que sejam eventualmente instauradas 
ou ajuizadas contra a CONTRATANTE pelas referidas pessoas, tais como: condenações em 
quaisquer verbas, custas judiciais com perícia e peritos, assistentes técnicos, depósitos de qualquer 
natureza, honorários de advogados, inclusive os do patrono da CONTRATANTE. 

 
· Parágrafo Segundo: 

 
Fica expressamente ajustado o direito de regresso da CONTRATANTE contra a CONTRATADA, na 
hipótese da primeira incorrer em qualquer custo ou despesa, por ter a última descumprido a obrigação 
prevista nesta cláusula, direito esse que obrigará a CONTRATADA a reembolsar à CONTRATANTE 
100% do valor despendido corrigido monetariamente, segundo o índice de variação IGPM/FGV ou 
seu eventual substituto, no período compreendido entre a data do desembolso e a do efetivo 
pagamento.  
   
· Parágrafo Terceiro: 

 
A CONTRATADA deverá providenciar para seus empregados e/ou autônomos contratados que 
porventura venham a adentrar nas dependências da CONTRATANTE, cartão de identificação pessoal, 
para controle, sem o qual não poderão fazê-lo.  
 
A CONTRATADA será responsável por providenciar cópia dos documentos necessários e informar-
se junto ao departamento de segurança do trabalho da CONTRATANTE a respeito dos 
procedimentos de integração obrigatória para acesso e execução dos serviços nas dependências da 
CONTRATANTE, sendo responsável pela manutenção e revalidação da mesma no período definido 
pela CONTRATANTE. 

 

8. TERMOS GERAIS 

  
Condições de Atendimento 

· Local de atendimento na própria empresa;  
· A empresa manterá um técnico Habilitado quatro vezes por mês para cumprimento dos serviços 

desta proposta, devidamente uniformizado e identificado por crachá. 
· Garantia dos serviços com qualidade empírica; 
· Peças de reposição por conta do contratante;  
· Material para manutenção (whit-lube, limpa contato, graxa liquida, estopa de limpeza) por conta 

da contratada; 
· O orçamento refere-se apenas aos serviços apresentados nesta proposta; 
· Chamadas emergenciais sem custo; 
· Manutenção e avaliação dos equipamentos periodicamente. 
· Planejamento das manutenções. 

 
 

9. NONA 

 
· O presente instrumento obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título e a todo 

tempo, servindo como título executivo extrajudicial, nos termos da Legislação Brasileira.   
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· As partes elegem o foro da Comarca do Recife, Estado de Pernambuco, para diminuir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, acima de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 

· E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o instrumento em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas, para que 
produzam seus devidos e legais efeitos. 

 
 
 

_______________________,_____/______/______ 
Local      data 

 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 

CNPJ: 11.082.234/0001-41 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________ 
SERVIÇOS REFORMAS E MANUT DE EMPILHAD EM GERAL EIRELE – ME 

CNPJ: 06.015.041/0001-38 
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E-mail - 0518453

Data de Envio: 
  22/03/2019 11:49:19

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

Para (com cópia oculta):
    eusonferreira@logman.com.br
    jr.empilhama@uol.com.br
    comercial@nigroempilhadeiras.com.br
    andre.lira@marcosa.com.br
    wilame@ancora.org.br
    logmanal@logman.com.br
    hidralmaquinas@hotmail.com
    comercial@maqmov.com
    vendas@maqmov.com
    multylog@multylog.com.br
    adm.lmempilhadeiras@gmail.com
    LEONempillhadeiras@hotmail.com

Assunto: 
  Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL. PA 0009925.86.2018

Mensagem: 
  Prezados Senhores, boa tarde!

Reiteramos solicitação de envio de cotação para contratação, DE FORMA DIRETA, dos SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para
contratação pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência em anexo:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de aquisição:
2012;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.

Caso não seja possível atender à solicitação, solicitamos comunicar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0493248.html
    Termo_de_Referencia_0493248.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, em contato telefônico
com o proprietário da empresa Nigro, Sr. Julliano Nigro, nesta data
(telefone: 81.99665.3751) e  após o aguardo de proposta com valor
com desconto, prometida pelo Sr. Thiago Cezar, mantendo-se o preço
praticado no contrato de 2018 para a prestação dos serviços de
manutenção das empilhadeiras, fomos informados de que, em razão
do desligamento da empresa do Sr. Thiago a proposta não fora
encaminhada, porém, o próprio Sr. Julliano estaria enviando hoje a
proposta conforme condições do contrato anterior, com valor mensal
de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).

Certifico, ainda, que até o presente momento não
recebemos outras propostas de preço para a prestação dos serviços,
a despeito de terem sido consultadas diversas empresas do ramo
(eventos 0504695).

Maceió, 22 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 22/03/2019, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518455 e o código CRC F25626AF.

0009925-86.2018.6.02.8000 0518455v2

Certidão SEIC 0518455         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 50



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

 

CERTIDÃO

Certifico que, após retorno de férias e atendimento
prioritário a procedimentos referentes a complementação de
projetos, de ordem da Chefia desta Seção de Instrução de
Contratações, retomo este a partir desta data.

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 08/04/2019, às 18:05, 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
0526203 e o código CRC 9614B2D6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
Senhor Secretário,
Informo que, na terça-feira, dia 30/04/2019,

ocorreu um pequeno acidente no galpão de manutenção de
urnas em decorrência de falha mecânica na única
empilhadeira que estava em funcionamento. Felizmente não
houve lesão a nenhuma das pessoas que ali trabalhavam, nem
a nenhum equipamento, ocorrendo apenas o decarrilamento
do portão frontal de entrada daquele ambiente.

Ocorre que estamos realizando o primeiro ciclo de
manutenção de urnas de 2019 e existem urnas no nível térreo
das estantes em quantidade que suficiente  para trabalhar por
apenas uma semana, sem a necessidade de utilizar a
empilhadeira.

Desta forma, sugiro que seja solicitado a
administração a máxima urgência nesta contratação para
realização do conserto deste equipamento, evitando prejuízo
ao andamento dos trabalhos de manutenção das urnas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 02/05/2019, às 14:58, 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
0535108 e o código CRC AB1D3AF2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Diante do relato do Senhor Coordenador de

Sistemas Eleitorais, solicito que sejam adotadas medidas
urgentes no trato da manutenção da única empilhadeira em
funcionamento no galpão de armazenamento das urnas
eletrônicas (doc. nº 0535108).

 
Registro que as atividades de conservação das

urnas eletrônicas são necessárias, sob o risco de, na hipótese
de não serem desenvolvidas com a periodicidade fixada pelo
TSE, surgirem diversos problemas técnicos durante
a realização de eleições.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 02/05/2019, às 16:14, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535246 e o código CRC 89F94C72.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2019.
Considerando as informações contidas nos

Despachos STI 0535246 e CSELE 0535108, faço retornar os
presentes autos à Secretaria da Administração, para que seja
dada a máxima celeridade à efetivação da contratação relativa
à prestação dos serviços de manutenção de empilhadeiras. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/05/2019, às 12:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535868 e o código CRC 850AC867.
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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 maio de 2019.
À Coordenadoria de Material e Patrimônio para

ciência dos despachos 0535108 e 0535246, e cumprimento da
recomendação da Diretoria-Geral, veiculada no Despacho
0535868, no sentido de priorizar a tramitação destes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/05/2019, às 18:32, 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
0536217 e o código CRC 8F813DE7.
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E-mail - 0536540

Data de Envio: 
  06/05/2019 14:35:59

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

Para:
    juliano@nigroempilhadeiras.com.br
    suporte@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  Solicitação orçamento para manutenção de empilhadeiras. PA 0009925-86.2018

Mensagem: 
  Prezado Juliano,

Conforme contato mantido nesta data, solicitamos o envio de proposta de preço para contratação de
manuteção das empilhadeiras, na forma do Termo de Referência em anexo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contrataçoes - SEIC
(82) 2122.7711/12/99981.2312
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ENC: PROPOSTA DE MANUTENÇÃO - TRE AL

De: suporte1@nigroempilhadeiras.com.br (suporte1@nigroempilhadeiras.com.br)

Para: mariamelo@tre-al.jus.br; marcialmelo@yahoo.com.br

Cc: julliano@nigroempilhadeiras.com.br

Data: segunda-feira, 6 de maio de 2019 15:18 BRT

Segue.

 

Atenciosamente:

Arthur Costa
Planejamento e suporte
(81) 4101-9072 | (81) 98131-5366
www.nigroempilhadeiras.com.br
Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE

Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes
 Peças / Treinamento / Assistência técnica autorizada

 

 

 

De: suporte1@nigroempilhadeiras.com.br <suporte1@nigroempilhadeiras.com.br> 
 Enviada em: segunda-feira, 6 de maio de 2019 14:58

 Para: 'seic@tre-al.jus.br' <seic@tre-al.jus.br>
 Cc: 'julliano@nigroempilhadeiras.com.br' <julliano@nigroempilhadeiras.com.br>

 Assunto: PROPOSTA DE MANUTENÇÃO - TRE AL

 

Boa tarde,

 

Segue orçamento referente ao contrato de manutenção trimestral nos equipamentos.

 

Aguardando aprovação para poder da início as atividades.

 

Atenciosamente:

Arthur Costa
Planejamento e suporte
(81) 4101-9072 | (81) 98131-5366
www.nigroempilhadeiras.com.br
Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE
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Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes
 Peças / Treinamento / Assistência técnica autorizada

 

 

 

 

De: suporte@nigroempilhadeiras.com.br <suporte@nigroempilhadeiras.com.br> 
 Enviada em: segunda-feira, 25 de fevereiro de 2019 16:17

 Para: seic@tre-al.jus.br
 Cc: julliano@nigroempilhadeiras.com.br; suporte1@nigroempilhadeiras.com.br

 Assunto: ORÇAMENTO

 

Boa tarde Márcia,

 

Tudo bem?

 

Segue anexo proposta de contrato contemplando as duas máquinas e as quatro paleteiras.

 

Qualquer dúvida, estou à disposição!

 

Atenciosamente,

 

 

THIAGO CEZAR

PLANEJAMENTO - SUPORTE

( - (81) 4101-9072

( - (81) 98113-5366
 

* - suporte@nigroempilhadeiras.com.br

* - www.nigroempilhadeiras.com.br
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PROPOSTA COMERCIAL

              TRE-AL
          A/c MARCIA

Prezado,  conforme  solicitado  segue  nossa  proposta  comercial.  Lembramos  que  nossa
equipe está à sua disposição no caso quaisquer dúvidas.

I. SOBRE A NIGRO

Atuante  no  mercado  Nordestino  desde  1997,  nossa  experiência  nos  levou  ao  nível  de
especialistas no segmento de Empilhadeiras e Transpaletes, onde disponibilizamos para
nossos clientes assistência técnica e manutenção corretiva e preventiva, além de reformas,
locação,  peças  e  vendas.  Tudo  isso  com  alta  qualidade  no  padrão  de  serviços  e
atendimento, com o melhor custo-benefício do mercado.

II. OBJETIVOS / VANTAGENS

 Objetivo

o Ampliar vida útil dos equipamentos;
o Aumentar a disponibilidade do equipamento, evitando paradas com interferência na 

produção;
o Ter suporte técnico especializado em todos os momentos que se fizerem necessá-

rio;
o Otimizar custos substituindo corretivas por preventivas e preditivas;
o Gerar índices: disponibilidade, histórico de falhas, tempos de paradas, dentre outros;
o Criar histórico de manutenção, com dados de cada equipamento;
o Aumentar a segurança para operadores de máquinas e equipamentos;

 Vantagens Nigro

o Vasta experiência no ramo de manutenção preventiva e corretiva;
o Corpo técnico especializado;
o Uma das maiores e mais qualificada assistência técnica do Nordeste;
o Agilidade e comprometimento;
o Chamada emergencial sem CUSTO;
o Controle de Ordem de Serviço via Web;
o Possuímos todos os requisitos de segurança do trabalho, tais como PPRA, PCMSO,

Licença ambiental, Descarte de Óleo… ;
o Não possuímos clausulas de fidelização, o contrato pode ser reincidido a qualquer 

momento sem justificativa por ambas as partes, sem acarretar multas ou despesas 
com a rescisão. 
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IIl. SERVIÇOS

O modelo de trabalho da Nigro é mão-na-massa, segue abaixo escopo dos serviços que 
serão realizados pela nossa equipe:

 Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos:

o Limpeza e lubrificação dos equipamentos;
o Verificar nível de óleo;
o Verificar vazamentos;
o Verificar componentes do chassi;
o Verificar rodas e rolamentos;
o Verificar componentes do sistema de elevação;
o Verificar chicotes elétricos e eletrônicos dos equipamentos;
o Reaperto geral do equipamento;
o Substituição das peças avariadas;
o Abastecimento de água destilada nas baterias;
o Treinamento operacional;
o Programar e parametrizar equipamentos com o software Handset da curtis;
o Preenchimento de check-list e relatório/Laudo de manutenção com mais de 40 itens 

a serem inspecionado na preventiva;

lV. EQUIPAMENTOS

Quant. Modelo Valor UN Valor Total
2 Empilhadeira Tracionarias - -

4     Paleteira Manual - -

V. INVESTIMENTO

O investimento necessário para a execução das atividades desta proposta de manutenção é de 
R$ 1.050,00

 O que está incluso no valor mensal?

- Manutenção periódica (execução das atividades do contrato);
- Um técnico de manutenção (treinado e comprometido);
- Manutenção e avaliação dos equipamentos periodicamente;
-  1 visita a cada 3 meses, programada; 
- Planejamento das manutenções;
- Emissão do relatório de PMP (Planejamento de manutenção Preventiva);
- Emissão do relatório de resumo de atividades;
- Todo o material e ferramental para as preventivas, tais como jato, soprador, 
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limpa contato, graxa, desengripante, estopa;
-Deslocamentos e hospedagens dos técnicos; 
- Chamadas emergenciais sem custo, prazo de 24 horas após o chamado;

 O que não está incluso no valor mensal?

- Peças de reposição e peças danificadas em geral;

- Serviços externos que nosso técnico não consiga desenvolver nas 

dependências da contratante (ex: Reparo em motores, controladores, cilindros,

transmissões...);

Vl. TERMOS GERAIS

Condições de Atendimento
 Todos os serviços apresentados serão realizados nas dependências da contratante;
 A equipe será composta por um técnico de manutenção devidamente capacitado e 

identificados por crachás;
 Todas as peças e serviços que não estiverem nessa proposta deverão ser previamente 

autorizados, e após execução será emitido NF em separado da NF do contrato mensal;
 No caso da necessidade eventual de mais um técnico não será cobrado nenhuma taxa 

nem valor a mais por essa demanda;
 A NF será emitida até o quinto dia do mês subsequente, com boleto ou deposito bancário 

para 15 dias.
 Material para manutenção por conta da contratada; (Nigro)
 Garantia dos serviços com qualidade empírica;

Validade da Proposta

 Essa proposta é válida até o dia 15/05/2019, tendo seus termos e condições não aceitos 
posteriormente.

ACEITE DE PROPOSTA
Estou de acordo com os termos e condições especificados

nesta proposta.

____________________________________________

TER ALAGOAS 
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E-mail - 0536765

Data de Envio: 
  06/05/2019 16:15:59

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

Para:
    suporte1@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  Confirmação condições TR e solicitação de envio de Declaração Antinepotismo. PA 0009925-86.2018

Mensagem: 
  Prezado Arthur,

Para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação referente à manutenção das
empilhadeiras e paleteiras do TRE-AL, solicitamos confirmar ciência quanto às condições constantes do
Termo de Referência e envio da necessária Declaração Antinepostismo, cujo modelo encaminhamos em
anexo.

Estamos enviando em seguida, o modelo editável da Declaração, caso entenda conveniente utilizá-lo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/99981.2312

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepostismo. Pessoa Jurídica.pdf
    Termo_de_Referencia_0493248.html
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

Total de Registros Lançados: 1

Há até 30 dias: 0
Há mais de 30 dias: 1

CPF/CNPJ:
12988802

Título:
SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE EMPILHADEI

Situação:
Inadimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

Código Credor Data/Hora de Inclusão

Incluídos há mais de 30 dias

00394460 DEPTO. RECEITA FEDERAL 12/03/2019 17:56

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo F... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuar...

1 de 1 06/05/2019 14:53
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA EM
GERAL EIRELI

CNPJ: 12.988.802/0001-30

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos

sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual SERVICOS, REFORMAS E

MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI, CNPJ 12.988.802/0001-30,

figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  15h04min28 do dia  06/05/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao

/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: YXNY.4UC7.AGLE.JXXM

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.face...

1 de 1 06/05/2019 15:04
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E-mail - 0537431

Data de Envio: 
  07/05/2019 15:12:08

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

Para:
    suporte1@nigroempilhadeiras.com.br
    suporte@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  Confirmação condições TR e solicitação de envio de Declaração Antinepotismo + Certidão Negativa
Débitos Municipal. PA 0009925-86.2018

Mensagem: 
  Prezado Arthur, boa tarde!

Além da Declaração Antinepotismo solicitada ontem, conforme abaixo, vamos precisar também da
Certidão Negativa de Débitos Municipal, a qual não conseguimos extrair pela internet.

Peço, ainda, que envie essa documentação também para o meu email particular, uma vez que não estão
chegando as mensagens no email funcional.

marcialmelo@yahoo.com.br

Muito obrigada,
Márcia

Prezado Arthur,
Para que possamos dar prosseguimento à instrução de contratação referente à manutenção das
empilhadeiras e paleteiras do TRE-AL, solicitamos confirmar ciência quanto às condições constantes do
Termo de Referência e envio da necessária Declaração Antinepostismo, cujo modelo encaminhamos em
anexo.

Estamos enviando em seguida, o modelo editável da Declaração, caso entenda conveniente utilizá-lo.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/99981.2312

Anexos:
    Modelo Declaração inexistência de nepostismo. Pessoa Jurídica.pdf
    Termo_de_Referencia_0493248.html
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3314-70-8 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP E APAR P/ TRANSP E ELEVAÇÃO DE CARGAS
4663-00-0 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4. CNPJ/CPF

2. CMC

437.924-1

12.988.802/0001-30

SERVICOS REFORMAS MANUT EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI ME

1. Denominação Social/Nome

3. Endereço

Recife, 08 de MAIO de 2019

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

5. Atividade Econômica

RUA SAO NICOLAU, 427

6. Descrição

9. Código de Autenticidade 10. Expedida em

Nº da Certidão
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

BAIRRO IPSEP, CEP 51350-530, RECIFE-PE

7. Ressalva

8. Validade/Autenticidade

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e na conformidade com os registros cadastrais
/ fiscais, nesta  data, que  o  contribuinte  de  que trata a presente certidão está
regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos
municipais.

* * * * * * * * * * *

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua
autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

138008338

653.6069.8642

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

30 de ABRIL de 2019

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.
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INFORMAÇÃO Nº 3030 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Trata o procedimento de contratação de serviços técnicos

especializados de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de
peças, de empilhadeiras e transpaletes, conforme Memorando 944/2018 da
SMR (0459422) e Termo de Referência SMR 0493248.

A despeito de reiteradas solicitações de orçamentos
direcionadas a empresas especializadas para a prestação dos serviços
requeridos por email  (vide eventos 0504695, 0518453) e por telefone,
obtivemos retorno apenas da empresa Nigro Empilhadeiras, com interesse na
prestação dos serviços pelo valor mensal inicialmente proposto de R$ 1.800,00
(mil e oitocentos reais) - evento 0511449, aquiescendo, posteriormente, em
manter o preço praticado em 2018, no valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e
cinquenta reais), para um contrato de 12 (doze) meses, conforme Proposta
atualizada 0536728.

Diante do exposto, considerando-se a necessidade imediata e
tendo-se em vista a falta de interesse das demais empresas consultadas, como
também as dificuldades relatadas no procedimento realizado em 2018 (PA
0007768-14.2016.6.02.8000 - evento 0353207), no que se refere às várias
tentativas feitas no sentido de levar a efeito contratação equivalente, inclusive
com realização de procedimentos licitatórios fracassados por mais de duas
vezes, sugerimos, salvo melhor entendimento, a contratação direta, por
dispensa de licitação, da mesma empresa contratada em 2018 - SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI - ME (Nigro
Empilhadeiras) - CNPJ nº 12.988.802/0001-30 pelo mesmo valor mensal de R$
1.050,00 (mil e cinquenta reais), totalizando o valor anual de R$ 12.600,00
(doze mil e seiscentos reais), com base no artigo 24, Inciso II da Lei nº
8.666/93.

A empresa apresenta regularidade fiscal, tributária e trabalhista
(0537263, 0537356, 0537370 e 0538150), bem como certidões negativas no
Portal da Transparência (0537387), CNJ (0537377) e TCU (0537373), com
registro no CADIN (0537371).

À deliberação.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 08/05/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/05/2019, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538154 e o código CRC 68C5A997.

0009925-86.2018.6.02.8000 0538154v15
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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 maio de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 3030, 0538154, encaminho

os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/05/2019, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538449 e o código CRC 2607A142.

0009925-86.2018.6.02.8000 0538449v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
Tndo em vista a Informação 3030, da SEIC

(0538154), remeto os autos a SGO, para providenciar a
reserva de crédito no valor proporcional ao corrente
exercício, adotando-se o próximo dia 22 como data inicial da
vigência, a qual, dadas as condições assinaladas pela unidade
de instrução, deverá ser fixada no prazo de 16 meses, sem
possibilidade de prorrogação, em observância ao limite
estipulado para contratações direta em razão do valor.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
contrato e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2019, às 19:05, 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
0538472 e o código CRC 05B8C18A.

0009925-86.2018.6.02.8000 0538472v1
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MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA SERVIÇOS REFORMAS E 
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA EM 
GERAL EIRELI - ME. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado 

na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 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, casado, 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 SERVIÇOS REFORMAS E MANUTENÇÃO 

DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI - ME, com endereço na Rua São Nicolau, 

427, Ipsep, Recife/PE, CEP: 51350-530, telefone: (81) 4101-9072, e-mail: 

comercial@nigroempilhadeiras.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.988.802/0001-30, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por Julliano Araújo Nigro, portador da Carteira de Identidade nº 

6370370 SSP-PE e inscrito no CPF sob o nº 064751254-82, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, 

com fulcro no art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo 

Decreto nº 5.450/2005, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 

21/06/1993, ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas 

disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 

público. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, 

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, 

seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva e corretiva, nos seguintes 
equipamentos:  
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a) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007; 

b) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1645. Ano de aquisição: 2012; 

c) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 
2.000kg; 
 

d) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 
2.200kg. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme discriminado 

abaixo: 

1) Empilhadeira Elétrica 
 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM. 

Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado 

também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem 

as solicitações. 

Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes 

serviços: 

- Lubrificação 

- Lubrificar todas as peças móveis; 

- Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria; 

- Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes; 

- Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação; 

- Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras; 

- Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da 

tração. 

Vazamentos 

- Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos; 
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- Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos; 

- Examinar vazamentos no porta garfos; 

- Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas; 

- Examinar estado geral das mangueiras. 

Rodas 

- Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração; 

- Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no 

revestimento. 

Freios 

- Ajustar a folga do freio eletromagnético.     

Níveis de óleo 

- Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico; 

- Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário. 

Componentes eletroeletrônicos 

- Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo 

da torre de elevação; 

- Examinar todos os conectores elétricos; 

- Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria. 

Componentes da torre de elevação 

- Ajustar a tensão das correntes de elevação; 

- Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi; 

- Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a 

fissuras; 

- Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre; 

- Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis; 

- Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e 

entre quadros médio e interno; 

Bateria 

- Seguir corretamente o procedimento de carga; 
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- Verificar o nível de água da bateria, carregando-a sempre que necessário com 

o fluido recomendado; 

- Verificar os bornes quanto à oxidação. 

Chassi 

- Verificar existência de fissuras; 

- Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria 

Motores 

- Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção. 

2) Transpaletes Hidráulicos 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e da Seção de Almoxarifado. Dois transpaletes 

estão localizados no FEM e dois na Seção de Almoxarifado. 

Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços: 

- Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está 

sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos: 

- Abaixar completamente os garfos; 

- Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059); 

- Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), 

deslocando a bomba; 

- Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba; 

- Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do 

conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico; 

- Remover o pistão de elevação; 

- Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso 

(0401021) suavemente; 

- Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar 

o pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar com óleo até o nível do 

bujão (+/- 75ml); 

- Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico 

(0401059); 

- Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador 

manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba; 
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- Recolocar o bujão de borracha na bomba; 

Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição 

“levantar”. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará 

à Contratada, o valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), sendo o 

valor total deste contrato de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitoceentos reais), 

considerando a vigência contratual de 16 (dezesseis) meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da 

Contratada, como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas 

operacionais e outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, 
através de ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente 
informada, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores 
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 

anexar à Nota Fiscal documento que comprove tal opção e Declaração 

conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal nº 480 de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 

pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de 

pagamento. 

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 
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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 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE 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 através de seus 

servidores nomeados, podendo para isso: 

 a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos 

serviços; 

 b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 

fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo contratado; 

 c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 

funcionário(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que 

não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou 

coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a 

fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, 

baseado nos dispositivos contratuais e legais; 

 d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o 

serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL 

atestará, na forma e prazo estabelecidos neste Termo, a execução e conclusão 

do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas 

por concluídas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 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 n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes 
correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por 
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meio de apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua 
cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

 1) 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 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada 

pela COSEG/SMR; 

 2) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

 3) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

 4) 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 TRE/AL; 

 5) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 

 6) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no 

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a 

prejudicá-los; 

 7) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao (à) 

CONTRATADO(A) otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com 

vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

        8) Executar manutenção preventiva trimestralmente, realizando as 

verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários 

para mantêlos em perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de 

segurança; 

 9) Elaborar e entregar, para cada manutenção preventiva realizada, 

Relatório de Manutenção, contendo informações necessárias ao 

acompanhamento das manutenções; 

 10) Fornecer os componentes necessários à realização das manutenções, 

assim como a aplicação de qualquer material complementar aos trabalhos tais 

como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, produtos de 

limpeza, isolantes, etc; 

 11) Realizar os serviços de assistência corretiva e de plantão por meio do 

envio de profissional técnico ao Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e à Seção de 
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Almoxarifado, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras 

providências, tantas vezes quantas forem necessárias, preenchendo na ocasião 

o impresso próprio de atendimento que deverá constar dados gerais como: 

marca, modelo, local da instalação, defeito reclamado, solução apresentada, 

relação de peças substituídas, data e horários inicial e final do serviço, além da 

identificação do técnico que prestou o atendimento, devendo uma via do 

respectivo impresso ser entregue ao TRE/AL; 

 12) Solicitar autorização expressa e por escrito da fiscalização do TRE/AL, 

caso seja necessária a retirada das empilhadeiras ou dos transpaletes das 

dependências da contratada para a execução de qualquer serviço de conserto, 

para os registros necessários à movimentação dos bens. O prazo para 

devolução dos equipamentos não deve ser superior a 15 (quinze) dias úteis; 

 13) Conseguir aprovação expressa, do Contratante, de orçamento 

apresentado para reposição/substituição de peças, iniciando a execução dos 

serviços de manutenção corretiva, somente após tal aprovação; 

 14) Utilizar, para reposição, peças novas, originais ou similares (sem uso 

prévio); 

         15) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 

procedência das peças que necessitarem de substituição; 

 16) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 

principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos 

de Proteção Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos 

serviços constantes deste Contrato, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 

responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e 

equipamentos empregados; 

 17) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 

principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

 18) Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer 

anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os 

esclarecimentos julgados necessários e apresentando solução técnica para sua 

correção; 

 19) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 

para a prestação dos serviços; 

 20) Apresentar, obrigatoriamente, prazo de garantia dos serviços e das 

peças de reposição de, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 21) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela 

empresa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços 

referenciados neste Contrato; 
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 22) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da 

remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas 

dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de 

pessoal, diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços 

prestados; 

 23) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., 

que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, 

adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, em prazo não 

superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

 24) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 

Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o 

horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à 

CONTRATANTE; 

 25) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer 

trabalho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

 26) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito 

funcionamento das empilhadeiras ou na rotina do Fórum Eleitoral de Maceió; 

 27) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 

impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de 

imediato e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a 

execução dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos 

de conclusão estabelecidos neste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a 

execução dos serviços objeto do presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela 

Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 
às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 

Minuta de contrato (0539131)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 86



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº XX/2019 
Processo SEI nº 0009925-86.2018.6.02.8000 
 

 

PARÁGRAFO QUARTO – Aplica-se, no que couber, a Resolução TRE/AL nº 

15.559/2014, que institui o Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário 

Eleitoral de Alagoas. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
 a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e 
designados para tanto, os quais deverão informar nos autos do correspondente 
Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e 
legais, exijam medidas corretivas; 
 
 b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 

(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando 

prestados estes de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do 

ateste pela Coordenadoria de Serviços Gerais. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  
 
 O prazo de vigência deste contrato será de 16 (dezesseis) meses, 

contados a partir do dia 22 do corrente mês, com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, não sendo permitida sua 
prorrogação. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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 - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar 

as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 

aplicadas cumulativamente: 

a) 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 

b) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez 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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c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Declaração de 
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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 8.666/93. 

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 
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legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 

8.666/93 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. 

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 DOZE – DA RESCISÃO 

  Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 

estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, 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 TREZE - DAS ALTERAÇÕES 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 

devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA  QUATORZE - 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 Sr. Desembargador-Presidente deste Regional 

(evento SEI nº XXXX) e às estipulações da proposta de preços da Contratada 

(evento SEI nº 0536728), constantes no procedimento administrativo nº 

0009925-86.2018.6.02.8000. 

CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 

 O Termo de Referência passará a compor o Anexo deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 

 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 
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  E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
assinado pelos representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, XX de maio de 2019. 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa 

Julliano Araújo Nigro 
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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 maio de 2019.
À SAD, para ratificação ou não da complementação

efetuada na cláusula da minuta do contrato que trata
das obrigações da contratada (itens rachurados de verde),
cujos itens constam de minuta de um pregão fracassado, de
mesmo objeto, que foi utilizada como base para elaboração
desta, pois, apesar de não constarem do Termo de
Referência, entendo que são pertinentes.

Após, enviar os autos à AJ-DG, para análise da
referida minuta.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 09/05/2019, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539134 e o código CRC C046C8F0.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539134v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
Manisfesto concordância com os acréscimos

assinalados pela SLC (0539134), na minuta contratual
(0539131), que reforçam as obrigações da contratada e
submeto o feito à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/05/2019, 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
0539189 e o código CRC 1AE01CC9.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539189v1
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Contrato nº XX/2019 
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MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA SERVIÇOS REFORMAS E 
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA EM 
GERAL EIRELI - ME. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado 

na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 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, casado, 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 SERVIÇOS REFORMAS E MANUTENÇÃO 

DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI - ME, com endereço na Rua São Nicolau, 

427, Ipsep, Recife/PE, CEP: 51350-530, telefone: (81) 4101-9072, e-mail: 

comercial@nigroempilhadeiras.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.988.802/0001-30, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por Julliano Araújo Nigro, portador da Carteira de Identidade nº 

6370370 SSP-PE e inscrito no CPF sob o nº 064751254-82, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, 

com fulcro no art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo 

Decreto nº 5.450/2005, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 

21/06/1993, ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas 

disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 

público. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, 

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, 

seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de 
peças, nos seguintes equipamentos:  
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a) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007; 

b) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1645. Ano de aquisição: 2012; 

c) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 
2.000kg; 
 

d) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 
2.200kg. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme discriminado 

abaixo: 

1) Empilhadeira Elétrica 
 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM. 

Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado 

também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem 

as solicitações. 

Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes 

serviços: 

- Lubrificação 

- Lubrificar todas as peças móveis; 

- Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria; 

- Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes; 

- Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação; 

- Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras; 

- Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da 

tração. 

Vazamentos 

- Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos; 
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- Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos; 

- Examinar vazamentos no porta garfos; 

- Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas; 

- Examinar estado geral das mangueiras. 

Rodas 

- Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração; 

- Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no 

revestimento. 

Freios 

- Ajustar a folga do freio eletromagnético.     

Níveis de óleo 

- Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico; 

- Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário. 

Componentes eletroeletrônicos 

- Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo 

da torre de elevação; 

- Examinar todos os conectores elétricos; 

- Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria. 

Componentes da torre de elevação 

- Ajustar a tensão das correntes de elevação; 

- Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi; 

- Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a 

fissuras; 

- Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre; 

- Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis; 

- Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e 

entre quadros médio e interno; 

Bateria 

- Seguir corretamente o procedimento de carga; 

Minuta complementada (0539331)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 95



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº XX/2019 
Processo SEI nº 0009925-86.2018.6.02.8000 
 

 

- Verificar o nível de água da bateria, carregando-a sempre que necessário com 

o fluido recomendado; 

- Verificar os bornes quanto à oxidação. 

Chassi 

- Verificar existência de fissuras; 

- Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria 

Motores 

- Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção. 

2) Transpaletes Hidráulicos 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e da Seção de Almoxarifado. Dois transpaletes 

estão localizados no FEM e dois na Seção de Almoxarifado. 

Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços: 

- Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está 

sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos: 

- Abaixar completamente os garfos; 

- Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059); 

- Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), 

deslocando a bomba; 

- Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba; 

- Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do 

conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico; 

- Remover o pistão de elevação; 

- Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso 

(0401021) suavemente; 

- Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar 

o pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar com óleo até o nível do 

bujão (+/- 75ml); 

- Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico 

(0401059); 

- Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador 

manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba; 
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- Recolocar o bujão de borracha na bomba; 

Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição 

“levantar”. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará 

à Contratada, o valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), sendo o 

valor total deste contrato de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitoceentos reais), 

considerando a vigência contratual de 16 (dezesseis) meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da 

Contratada, como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas 

operacionais e outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, 
através de ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente 
informada, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores 
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 

anexar à Nota Fiscal documento que comprove tal opção e Declaração 

conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal nº 480 de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 

pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de 

pagamento. 

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 
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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 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE 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 através de seus 

servidores nomeados, podendo para isso: 

 a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos 

serviços; 

 b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 

fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo contratado; 

 c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 

funcionário(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que 

não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou 

coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a 

fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, 

baseado nos dispositivos contratuais e legais; 

 d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o 

serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL 

atestará, na forma e prazo estabelecidos neste Termo, a execução e conclusão 

do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas 

por concluídas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 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 n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes 
correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por 
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meio de apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua 
cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

 1) 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 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada 

pela COSEG/SMR; 

 2) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

 3) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

 4) 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 TRE/AL; 

 5) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 

 6) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no 

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a 

prejudicá-los; 

 7) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao (à) 

CONTRATADO(A) otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com 

vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

        8) Executar manutenção preventiva trimestralmente, realizando as 

verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários 

para mantêlos em perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de 

segurança; 

 9) Elaborar e entregar, para cada manutenção preventiva realizada, 

Relatório de Manutenção, contendo informações necessárias ao 

acompanhamento das manutenções; 

 10) Fornecer os componentes necessários à realização das manutenções, 

assim como a aplicação de qualquer material complementar aos trabalhos tais 

como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, produtos de 

limpeza, isolantes, etc; 

 11) Realizar os serviços de assistência corretiva e de plantão por meio do 

envio de profissional técnico ao Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e à Seção de 
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Almoxarifado, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras 

providências, tantas vezes quantas forem necessárias, preenchendo na ocasião 

o impresso próprio de atendimento que deverá constar dados gerais como: 

marca, modelo, local da instalação, defeito reclamado, solução apresentada, 

relação de peças substituídas, data e horários inicial e final do serviço, além da 

identificação do técnico que prestou o atendimento, devendo uma via do 

respectivo impresso ser entregue ao TRE/AL; 

 12) Solicitar autorização expressa e por escrito da fiscalização do TRE/AL, 

caso seja necessária a retirada das empilhadeiras ou dos transpaletes das 

dependências da contratada para a execução de qualquer serviço de conserto, 

para os registros necessários à movimentação dos bens. O prazo para 

devolução dos equipamentos não deve ser superior a 15 (quinze) dias úteis; 

 13) Conseguir aprovação expressa, do Contratante, de orçamento 

apresentado para reposição/substituição de peças, iniciando a execução dos 

serviços de manutenção corretiva, somente após tal aprovação; 

 14) Utilizar, para reposição, peças novas, originais ou similares (sem uso 

prévio); 

         15) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 

procedência das peças que necessitarem de substituição; 

 16) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 

principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos 

de Proteção Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos 

serviços constantes deste Contrato, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 

responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e 

equipamentos empregados; 

 17) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 

principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

 18) Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer 

anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os 

esclarecimentos julgados necessários e apresentando solução técnica para sua 

correção; 

 19) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 

para a prestação dos serviços; 

 20) Apresentar, obrigatoriamente, prazo de garantia dos serviços e das 

peças de reposição de, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 21) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela 

empresa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços 

referenciados neste Contrato; 
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 22) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da 

remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas 

dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de 

pessoal, diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços 

prestados; 

 23) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., 

que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, 

adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, em prazo não 

superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

 24) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 

Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o 

horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à 

CONTRATANTE; 

 25) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer 

trabalho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

 26) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito 

funcionamento das empilhadeiras ou na rotina do Fórum Eleitoral de Maceió; 

 27) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 

impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de 

imediato e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a 

execução dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos 

de conclusão estabelecidos neste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a 

execução dos serviços objeto do presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela 

Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 
às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
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PARÁGRAFO QUARTO – Aplica-se, no que couber, a Resolução TRE/AL nº 

15.559/2014, que institui o Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário 

Eleitoral de Alagoas. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
 a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e 
designados para tanto, os quais deverão informar nos autos do correspondente 
Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e 
legais, exijam medidas corretivas; 
 
 b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 

(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando 

prestados estes de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do 

ateste pela Coordenadoria de Serviços Gerais. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  
 
 O prazo de vigência deste contrato será de 16 (dezesseis) meses, 

contados a partir do dia 22 do corrente mês, com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, não sendo permitida sua 
prorrogação. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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 - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar 

as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 

aplicadas cumulativamente: 

a) 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 

b) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez 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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c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Declaração de 
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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 8.666/93. 

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 
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legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 

8.666/93 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. 

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 DOZE – DA RESCISÃO 

  Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 

estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, 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 TREZE - DAS ALTERAÇÕES 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 

devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA  QUATORZE - 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 Sr. Desembargador-Presidente deste Regional 

(evento SEI nº XXXX) e às estipulações da proposta de preços da Contratada 

(evento SEI nº 0536728), constantes no procedimento administrativo nº 

0009925-86.2018.6.02.8000. 

CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 

 O Termo de Referência passará a compor o Anexo deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 

 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
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  E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
assinado pelos representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, XX de maio de 2019. 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa 

Julliano Araújo Nigro 
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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 maio de 2019.
À SAD,
 
Para trazer aos autos a reserva de crédito.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/05/2019, às 09:37, 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
0539364 e o código CRC 31BCE525.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539364v1
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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 maio de 2019.
 
À SAD,
 
Para trazer aos autos a declaração da empresa,

relativa a nepotsimo.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/05/2019, às 09:57, 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
0539399 e o código CRC DC56A4FD.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539399v1
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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 maio de 2019.
À COFIN, para juntar aos autos o pré-empenho,

conforme solicitado no Despacho GSAD 0538472 e em
atenção ao Despacho AJ-DG 0539364.

À COMAP, para atender à recomendação veiculada
no Despacho AJ-DG 0539399.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 10:13, 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
0539416 e o código CRC 0EB92AC8.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539416v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  10/05/19  10:25                                      USUARIO : TONY SA        
  DATA EMISSAO    : 10Mai19                            NUMERO  : 2019PE000203   
  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SMR. RESERVA DE CRéDITO PARA CONTRATAçãO DE PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MANU-
  TENçãO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES HIDRáULICOS. VA-
  LORES REFERENTES AO EXERCíCIO DE 2019, NOS TERMOS DO DESPACHO SEI 0538472.    
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 084621  0100000000 339039        AOSA MANMAQ                7.630,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   10Mai19   10:18
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho n.º 203/2019.

Observação:

Parâmetros para emissão do PE.
Valor mensal da contratação: R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais)
Vigência inical definida: 22/05/2019 (SEI 0538472).
 

Valor mês 05/2019, a partir de 23/05 R$ 280,00
valor meses 06 a 12 R$ 7.350,00
Valor para o exercício R$ 7.630,00

 
 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 10/05/2019, às 12:39, 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
0539456 e o código CRC 6F1263F8.
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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 maio de 2019.
À GSAD,
Com as providências (0539455) do despacho GSAD

(0539416).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/05/2019, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539695 e o código CRC 68F00CB3.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539695v1
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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 maio de 2019.
Retornem os autos à SEIC/COMAP, para

cumprimento do Despacho GSAD 0539416 e posterior
remessa do feito à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 13:11, 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
0539721 e o código CRC 405D00C2.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539721v1
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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 maio de 2019.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria,

eventos 0539416 e 0539721 segue a declaração pertinente a
contratação, evento 0539764.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 10/05/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539747 e o código CRC 71E9731F.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539747v1
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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 maio de 2019.
Com as providências de eventos 0539455 e

0539764 , devolvo os autos à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/05/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539808 e o código CRC 53B995D2.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539808v1
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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 : 0009925-86.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS. CONTRATAÇÃO DIRETA.

 

Parecer nº 904 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

 Nesta  AJ-DG os presentes autos eletrônicos, após
a instrução que visa à contratação de empresa para prestação
de serviço de manutenção (preventiva e corretiva), sem
fornecimento de peças, das 2 (duas) empilhadeiras elétricas e
4 (quatro) transpaletes hidráulicos que operam no galpão de
armazenamento de urnas, conforme termo de referência 
(0493248), em face da necessidade de manter os
equipamentos – necessários à movimentação das urnas
eletrônicas - em condição de uso.

O mencionado termo de referência foi aprovado
pela Secretaria de Administração, na forma do regulamento,
por meio do evento SEI nº 0501869.

Os autos então seguiram para a Seção de Instrução
de Contratações, para realização da pesquisa de preços.

Após a instrução em seu âmbito, a SEIC, por
conduto da Informação nº 3030 propôs (0538154) a
contratação direta, por dispensa de licitação, da mesma
empresa contratada em 2018 - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
DE EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI - ME (Nigro
Empilhadeiras) - CNPJ nº 12.988.802/0001-30 pelo mesmo
valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais),
totalizando o valor anual de R$ 12.600,00 (doze mil e
seiscentos reais), com base no artigo 24, Inciso II da Lei nº
8.666/93.

Registrou ainda que a referida  empresa  encontra-
se em situação fiscal
regular (0537263, 0537356, 0537370 e 0538150) e juntou
certidões negativas no Portal da Transparência (0537387),
CNJ (0537377) e TCU (0537373) e consulta ao CADIN
(0537371), onde consta registro. 

No evento 0499348, consta a informação da
COFIN, acerca da proposta orçamentária da SMR (0499348)
para a despesa em comento. 

Ao encaminhar os autos à SLC para elaboração de
minuta, o Senhor Secretário de Administração sugeriu a
adoção do próximo dia 22 como data inicial da vigência, a
qual, dadas as condições assinaladas pela unidade de
instrução, deverá ser fixada no prazo de 16 meses, sem
possibilidade de prorrogação, em observância ao limite
estipulado para contratações direta em razão do valor.
(0538472)

A SLC juntou minuta de contrato (0539331), que
será objeto de exame a seguir. 

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas às unidades competentes,
passamos à análise jurídica. 

 
2. 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." 
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3. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 
Impende ainda assinalar  que a possibilidade de

ultrapassar o limite de 12 meses de vigência, como no
presente caso, está albergada no comando contido no art. 57,
II, da Lei nº 8.666/93, com alterações:

 
"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:
I – Omissis.
II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada
 por iguais e
sucessivos períodos com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, 
limitada a sessenta meses.”
 

O fundamento da hipótese legal é a existência de
contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen Filho:

 “A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como a execução contratual. 
A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo
abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não
exaure prestação semelhante no futuro. 
Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas
também compreendidas necessidades públicas permanentes relacionadas com atividades que não
são indispensáveis. O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser
satisfeita através de um serviço.”
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493.)

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços em testilha são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

Desta forma, tem-se plenamente possível o
enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de estabelecimento de vigência
que extrapola o exercício, nos termos do citado art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93,  in casu, restrito ao limite de dispensa por
valor, tal como dispõe o artigo 24, II, c/c alínea “a”, do
inciso II do artigo 23, da Lei nº 8.666/93, sem  possibilidade
de prorrogação. 

 
4. DA MINUTA CONTRATUAL

A minuta contratual ora analisada atende às
prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e  a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
5. DO REGISTRO NO CADIN

Sobre a constatação de registro da empresa no
CADIN (0537371), vejamos o que diz o TCU:

"(...)
Dessa forma, não há vedação legal
para a contratação de empresas
inscritas no Cadin. Permanece em vigor
a obrigatoriedade de consulta prévia ao
cadastro, pelos órgãos e entidades
da Administração Pública Federal, direta
e indireta, para a celebração de contratos
que envolvam o desembolso de recursos
públicos. Trata-se de medida de
pouca efetividade prática, uma vez que a
inscrição ou não no Cadin
não trará qualquer conseqüência em
relação às contratações a
serem realizadas.”. Acolhendo o voto do
relator, deliberou o Colegiado no sentido
de dar provimento parcial ao recurso para
tornar insubsistente o subitem 1.7.3 do
Acórdão n.º 5502/2008-2.ª Câmara." 
(Acórdão n.º 6246/2010-2ª Câmara, TC-
009.487/2004-8, rel. Min. Raimundo
Carreiro.) 

 

6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Segue lista de verificação constante do Anexo VIII
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, 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.

ANEXO VIII - Contratação direta com fundamento
no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993 

 Verificação SimNãoEvento/Obs.

1Existe pedido formal da parte interessada,
devidamente justificado? X  0459422
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2
A justificativa apresentada é pertinente (detecção
da necessidade e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia, efetividade das
ações do órgão)?

X   

3

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$ 17.6000, 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  0493248

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  0538154

7O termo de referência foi aprovado pela
autoridade competente (SAD)? X  0501869

8
A proposta de preços da possível contratada
apresenta o menor preço dentre as empresas que
estariam habilitadas para a contratação?

X  0536728

9
A descrição do objeto no projeto básico/termo de
referência está compativel com a proposta da
possível contratada, observando, inclusive,
medidas, quantidades, preços unitários e totais?

X   

10

Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(atestados, manuais, certificados, declarações,
comprovação de assistência técnica em Maceió,
etc.), a referida documentação foi apresentada?

  N/A

11 Houve a devida reserva de crédito orçamentário?  X  

12 A proposta de preço encontra-se dentro do prazo
de validade? X   

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

14

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:
(…)
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  

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF ou certidões em separado. com os seus
dados relativos à regularidade fiscal válidos?

   

FGTS X  0537370

INSS X  0537263

Receita Federal X  0537263

16 Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X  0537356

17 Consta consulta ao CADIN? X  0537371

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?

  Sem consulta
SICAF

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  

0537373

0537377

0537387

 
7. CONCLUSÃO

Dessa forma, diante da situação de dispensa
verificada, esta AJ-DG opina pela possibilidade da
contratação  da empresa SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE
EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI - ME (Nigro
Empilhadeiras) - CNPJ nº 12.988.802/0001-30 pelo mesmo
valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais),
totalizando o valor  de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e
oitocentos reais), para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes
hidráulicos, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, conforme
proposta comercial 0536728, tudo com base no artigo 24,
Inciso II da Lei nº 8.666/93 e como consta na minuta do
contrato  0539331, que segue aprovada, em face de sua
regularidade jurídica e na forma do parágrafo único do artigo
38, da Lei nº 8.666/93. 

  Outrossim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício e do
seguinte, 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, de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa, com as alterações do Decreto
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9.412/2012
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 13/05/2019, às 13:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/05/2019, às 13:20, 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
0539850 e o código CRC 07F8D7CC.

0009925-86.2018.6.02.8000 0539850v11
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de maio de 2019.

Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, inserto
no Parecer nº 904 (0539850), com opinativo pela legalidade do procedimento em tela,
faço o procedimento concluso ao Excelentíssimo Desembargador Presidente,
sugerindo, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, a dispensa de
licitação nos presentes autos.

 

Nesse caso, proponho que seja autorizada a contratação da empresa SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI - ME (Nigro Empilhadeiras) - CNPJ
nº 12.988.802/0001-30 pelo mesmo valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta
reais), totalizando o valor  de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), para
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e
transpaletes hidráulicos, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, conforme proposta
comercial 0536728.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
14/05/2019, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540182 e o código CRC 40EC4687.
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PROCESSO : 0009134-20.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Autorização.  MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS. CONTRATAÇÃO DIRETA.

 

Decisão nº 1620 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Conclusos os presentes autos, constato a existência de minuta

de contrato visando contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção (preventiva e corretiva), sem fornecimento de peças, das 2
(duas) empilhadeiras elétricas e 4 (quatro) transpaletes hidráulicos, que
operam no galpão de armazenamento de urnas, conforme termo de referência 
(0493248), em face da necessidade de manter os equipamentos – necessários à
movimentação das urnas eletrônicas - em condição de uso.

 
Instruídos os autos, constato que, nos termos do Parecer nº 904 /

2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
(0539850) opina pela possibilidade da contratação direta, diante da dispesa do
certame licitatório, devidamente comprovado no presente processo
administrativo, da empresa SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
EM GERAL EIRELI - ME (Nigro Empilhadeiras) - CNPJ nº 12.988.802/0001-30.

 
Isso posto, APROVO a minuta (0539331) e, com isso, AUTORIZO

a contratação, por meio de dispensa de licitação, da referida empresa pelo
mesmo valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), totalizando o valor 
de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes
hidráulicos, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, conforme proposta comercial
(0536728), nos termos do artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

 
Outrossim, determino a irrestrita observância ao disposto pela

mesma Assessoria no penúltimo parágrafo do já referido parecer, mais
precisamente no tocante ao limite de contratações similares durante o
presente exercício, estipulado em R$ 17.600,00 (dezessete mil reais).

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para que se

providencie a evolução do procedimento.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 23/05/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546314 e o código CRC FF5643EC.
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
À COFIN.
Senhor Coordenador,
Faço remessa dos autos a Vossa Senhoria para, por

meio da unidade competente, emitir nota de empenho, nos
termos da Decisão 1620 (0546314); após, encaminhá-los à
SLC para lavratura do contrato e demais procedimentos
(assinatura, publicação de extrato etc).

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/05/2019, às 10:16, 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
0549782 e o código CRC 79F6FC58.
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0549782).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/05/2019, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0550035 e o código CRC 96C3BEB4.
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DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Não obstante a decisão emitida pelo Senhor

Presidente no dia 23 de maio passado, informo que ainda não
foram concluídas as medidas de manutenção da empilhadeira
(docs. nºs. 0535108 e 0535246).

 
Volto a registrar que as atividades de conservação

das urnas eletrônicas são necessárias, sob o risco de, na
hipótese de não serem desenvolvidas com a periodicidade
fixada pelo TSE, surgirem diversos problemas técnicos
durante a realização de eleições.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 07/06/2019, às 10:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553187 e o código CRC 265081EE.
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DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2019.
Considerando a informação trazida pelo Senhor

Secretário de Tecnologia da Informação, por meio do
despacho 0553187, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para pronunciamento,
com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/06/2019, às 11:49, 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
0553398 e o código CRC 51B8055C.
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
Senhor Coordenador da COFIN,
 
1. Sugerimos que sejam sanada as seguintes

dúvidas / pendências na presente contratação, antes de
lavramos a nota de empenho - NE:

 
1.1 Apresentação de nova propostada válida pela

empresa (vide doc. 0536728, válida até 15/05/2019);
1.2 Juntar Certidões FGTS e FAZENDA FEDERAL

válidas (doc. 0537370 e 0537263);
1.3 Indicar a data inicial de previsão de prestação

de serviços para podermos calcular o valor da nota de
empenho;

1.4 Informar o número do contrato para incluirmos
na nota de empenho.

 
2. Observe-se que já existe reserva de crédito (doc.

0539455), embora o parecer doc. 0539850 tenha indicado que
não.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 10/06/2019, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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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
0553593 e o código CRC E7B8DF4B.
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DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
À GSAD,
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (0549782), a nossa

Seção Orçamentária se manifestou solicitando previamente as
providências constantes no despacho SGO (0553593).

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/06/2019, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553820 e o código CRC 52041CEA.
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DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Encaminho-lhe os presentes autos para atender à

diligência solicitada pela SGO/COFIN (v.
eventos 0553593 e 0553820).

Para fins eminentemente financeiros, considerar
como termo inicial do contrato o dia 17/06/2019, devendo,
para tanto, ser alterada a Cláusula Dez da minuta contratual.

Por último, a Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais - SPLOG informou por meio de
telefone a este Gabinete que a solicitação da proposta poderá
ser feita também pelo e-
mail ayanne@nigroempilhadeiras.com.br

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/06/2019, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554561 e o código CRC DD67952D.
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Despacho GSAD 0554561         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 129



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Diante do Despacho GSAD 0554561 encaminho os

presentes autos para que sejam sanadas as pendências 1.1 e
1.2, apontadas no Despacho SGO 0553593.

 
Concomitantemente, à SLC para igual providência,

com relação aos itens 1.3 e 1.4, considerando-se a solicitação
de alteração da Cláusula DEZ da minuta contratual, indicada
no referido despacho do senhor Secretário de Administração.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/06/2019, 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
0554756 e o código CRC 47F46B10.
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E-mail - 0555752

Data de Envio: 
  13/06/2019 14:14:43

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

Para:
    juliano@nigroempilhadeiras.com.br
    suporte1@nigroempilhadeiras.com.br
    ayanne@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  Solicitação de revalidação da proposta de preços. PA 0009925-86.2018

Mensagem: 
  URGENTE

Prezados Juliano e Arthur,
boa tarde!

Tendo em vista vencimento da proposta de preços em 15/05/2019, conforme anexo, pedimos que seja
revalidada o mais breve possível, para viabilizar a contratação, cujo contrato encontra-se em vias de
conclusão para assinatura, pelo período de 16 (dezesseis) meses, pelo valor mensal de R$ 1.050,00 -
totalizando R$ 16.800,00.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
    Proposta_0536728_Proposta_contrato_de_manutencao_NIGRO_atualizada._PA_0009925_86.2018.pdf
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Certificado de Regularidade do FGTS -

CRF

Inscrição: 12.988.802/0001-30

Razão Social: SERVICOS REFORMAS E MANUT DE EMPILHADEIR

Endereço: AV DOUTOR JOSE RUFINO / / ESTANCIA RECIFE - PE

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

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

Validade:26/05/2019 a 24/06/2019

Certificação Número: 2019052601501044359520

Informação obtida em 13/06/2019 14:27:08

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

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 13/06/2019 14:27
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E-mail - 0555778

Data de Envio: 
  13/06/2019 14:32:23

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

Para:
    juliano@nigroempilhadeiras.com.br
    suporte1@nigroempilhadeiras.com.br
    ayanne@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA 0009925-86.2018

Mensagem: 
  URGENTE

Prezados Juliano e Arthur,
boa tarde!

Em tempo solicitamos também que nos seja enviada a Certidão de Regularidade fiscal e tributária da
Nigro junto à Receita Federal, também por ter vencido e não estarmos conseguindo extraí-la pela internet.

Agradecemos a atenção.

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações

Tendo em vista vencimento da proposta de preços em 15/05/2019, conforme anexo, pedimos que seja
revalidada o mais breve possível, para viabilizar a contratação, cujo contrato encontra-se em vias de
conclusão para assinatura, pelo período de 16 (dezesseis) meses, pelo valor mensal de R$ 1.050,00 -
totalizando R$ 16.800,00.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
    Informações insuficientes Receita Federal certidão.pdf

E-mail SEIC 0555778         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 133



ENC: Solicitação de revalidação da proposta de preços. PA 0009925-86.2018

De: ayanne (ayanne@nigroempilhadeiras.com.br)

Para: MARCIALMELO@YAHOO.COM.BR; seic@tre-al.jus.br

Data: sexta-feira, 14 de junho de 2019 09:53 BRT

-----Mensagem original-----
De: ayanne <ayanne@nigroempilhadeiras.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de junho de 2019 14:31
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>;
'juliano@nigroempilhadeiras.com.br' <juliano@nigroempilhadeiras.com.br>;
'suporte1@nigroempilhadeiras.com.br' <suporte1@nigroempilhadeiras.com.br>
Assunto: RES: Solicitação de revalidação da proposta de preços. PA
0009925-86.2018

Boa tarde, Marcia.

Segue proposta atualizada até 13/07/2019.

Aguardamos retorno para assinaturas.

Ayanne Nigro

(81) 4101-9072 | (81) 98161-5366
www.nigroempilhadeiras.com.br
Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE

Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes Peças /
Treinamento / Assistência técnica autorizada

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> Enviada
em: quinta-feira, 13 de junho de 2019 14:15
Para: juliano@nigroempilhadeiras.com.br; suporte1@nigroempilhadeiras.com.br;
ayanne@nigroempilhadeiras.com.br
Assunto: Solicitação de revalidação da proposta de preços. PA
0009925-86.2018

URGENTE

Prezados Juliano e Arthur,
boa tarde!

Tendo em vista vencimento da proposta de preços em 15/05/2019, conforme
anexo, pedimos que seja revalidada o mais breve possível, para viabilizar a
contratação, cujo contrato encontra-se em vias de conclusão para assinatura,
pelo período de 16 (dezesseis) meses, pelo valor mensal de R$ 1.050,00 -
totalizando R$ 16.800,00.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

PROPOSTA DE CONTRATO TRE - ATUALIZADA 13-06-19.pdf

593.5kB
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PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

              TRE AL 
           A/c MARCIA 

 
 

Prezado, conforme solicitado segue nossa proposta comercial. Lembramos que nossa 
equipe está à sua disposição no caso quaisquer dúvidas. 

 

I. SOBRE A NIGRO 

 
Atuante no mercado Nordestino desde 1997, nossa experiência nos levou ao nível de 
especialistas no segmento de Empilhadeiras e Transpaletes, onde disponibilizamos para 
nossos clientes assistência técnica e manutenção corretiva e preventiva, além de reformas, 
locação, peças e vendas. Tudo isso com alta qualidade no padrão de serviços e 
atendimento, com o melhor custo-benefício do mercado. 

 

II. OBJETIVOS / VANTAGENS 

 
 

· Objetivo 
 

o Ampliar vida útil dos equipamentos; 
o Aumentar a disponibilidade do equipamento, evitando paradas com interferência na 

produção; 
o Ter suporte técnico especializado em todos os momentos que se fizerem necessário; 
o Otimizar custos substituindo corretivas por preventivas e preditivas; 
o Gerar índices: disponibilidade, histórico de falhas, tempos de paradas, dentre outros; 
o Criar histórico de manutenção, com dados de cada equipamento; 
o Aumentar a segurança para operadores de máquinas e equipamentos; 

 
· Vantagens Nigro 

 
o Vasta experiência no ramo de manutenção preventiva e corretiva; 
o Corpo técnico especializado; 
o Uma das maiores e mais qualificada assistência técnica do Nordeste; 
o Agilidade e comprometimento; 
o Chamada emergencial sem CUSTO; 
o Controle de Ordem de Serviço via Web; 
o Possuímos todos os requisitos de segurança do trabalho, tais como PPRA, PCMSO, 

Licença ambiental, Descarte de Óleo… ; 
o Não possuímos clausulas de fidelização, o contrato pode ser reincidido a qualquer 

momento sem justificativa por ambas as partes, sem acarretar multas ou despesas 
com a rescisão.  
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IIl. SERVIÇOS 

 
O modelo de trabalho da Nigro é mão-na-massa, segue abaixo escopo dos serviços que 
serão realizados pela nossa equipe: 

· Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos: 
 

o Limpeza e lubrificação dos equipamentos; 
o Verificar nível de óleo; 
o Verificar vazamentos; 
o Verificar componentes do chassi; 
o Verificar rodas e rolamentos; 
o Verificar componentes do sistema de elevação; 
o Verificar chicotes elétricos e eletrônicos dos equipamentos; 
o Reaperto geral do equipamento; 
o Substituição das peças avariadas; 
o Abastecimento de água destilada nas baterias; 
o Treinamento operacional; 
o Programar e parametrizar equipamentos com o software Handset da curtis; 
o Preenchimento de check-list e relatório/Laudo de manutenção com mais de 40 itens 

a serem inspecionado na preventiva; 

 

lV. EQUIPAMENTOS   

Quant. Modelo Valor UN Valor Total 

2 Empilhadeira Tracionaria - - 

4 Transpaleteira manual - - 

    
 
 
 

V. INVESTIMENTO 

 
O investimento necessário para a execução das atividades desta proposta de manutenção é de 
R$ 1.050,00 

· O que está incluso no valor mensal? 

- Manutenção periódica (execução das atividades do contrato); 
- Um técnico de manutenção (treinado e comprometido); 
- Manutenção e avaliação dos equipamentos periodicamente; 
-  1 visita a cada 03 meses, programada;  
- Planejamento das manutenções; 
- Emissão do relatório de PMP (Planejamento de manutenção Preventiva); 
- Emissão do relatório de resumo de atividades; 
- Todo o material e ferramental para as preventivas, tais como jato, soprador, 
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limpa contato, graxa, desengripante, estopa; 
-Deslocamentos e hospedagens dos técnicos;  
- Chamadas emergenciais sem custo, prazo de 24 horas após o chamado; 

· O que não está incluso no valor mensal? 

- Peças de reposição e peças danificadas em geral; 

- Serviços externos que nosso técnico não consiga desenvolver nas 

dependências da contratante (ex: Reparo em motores, controladores, cilindros, 

transmissões...); 

 

Vl. TERMOS GERAIS 

  
Condições de Atendimento 
· Todos os serviços apresentados serão realizados nas dependências da contratante; 
· A equipe será composta por um técnico de manutenção devidamente capacitado e 

identificados por crachás; 
· Todas as peças e serviços que não estiverem nessa proposta deverão ser previamente 

autorizados, e após execução será emitido NF em separado da NF do contrato mensal; 
· No caso da necessidade eventual de mais um técnico não será cobrado nenhuma taxa 

nem valor a mais por essa demanda; 
· A NF será emitida até o quinto dia do mês subsequente, com boleto ou deposito bancário 

para 15 dias. 
· Material para manutenção por conta da contratada; (Nigro) 
· Garantia dos serviços com qualidade empírica; 

 
 

Validade da Proposta 
 

· Essa proposta é válida até o dia 13/07/2019, tendo seus termos e condições não aceitos 
posteriormente. 
 

 
 

 

ACEITE DE PROPOSTA 
Estou de acordo com os termos e condições especificados 

nesta proposta. 
  

____________________________________________ 
 

TRE AL 
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RES: Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA 0009925-86.2018

De: ayanne (ayanne@nigroempilhadeiras.com.br)

Para: seic@tre-al.jus.br; MARCIALMELO@YAHOO.COM.BR

Cc: JULLIANO@nigroempilhadeiras.com.br

Data: sexta-feira, 14 de junho de 2019 13:28 BRT

Marcia, segue certidão.

Ayanne Nigro

(81) 4101-9072 | (81) 98161-5366
www.nigroempilhadeiras.com.br
Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE

Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes
Peças / Treinamento / Assistência técnica autorizada

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de junho de 2019 14:32
Para: juliano@nigroempilhadeiras.com.br; suporte1@nigroempilhadeiras.com.br;
ayanne@nigroempilhadeiras.com.br
Assunto: Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA
0009925-86.2018

URGENTE

Prezados Juliano e Arthur,
boa tarde!

Em tempo solicitamos também que nos seja enviada a Certidão de Regularidade
fiscal e tributária da Nigro junto à Receita Federal, também por ter vencido
e não estarmos conseguindo extraí-la pela internet.

Agradecemos a atenção.

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações

Tendo em vista vencimento da proposta de preços em 15/05/2019, conforme
anexo, pedimos que seja revalidada o mais breve possível, para viabilizar a
contratação, cujo contrato encontra-se em vias de conclusão para assinatura,
pelo período de 16 (dezesseis) meses, pelo valor mensal de R$ 1.050,00 -
totalizando R$ 16.800,00.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

SERVIÇOS EMPILHADEIRA.pdf

57kB
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Re: RES: Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA 0009925-86.2018

De: marcia melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: ayanne@nigroempilhadeiras.com.br

Data: segunda-feira, 17 de junho de 2019 17:12 BRT

Olá Ayanne, boa tarde!

Só agora pude abrir a certidão enviada, no entanto, precisamos da certidão da Receita Federal do Brasil, a qual não estamos conseguindo extraír,

devido a insuficiência de informações, conforme anexo.

Aguardamos retorno.

Obrigada,

Maria Márcia Leite de Melo

TRE-AL

(82) 2122.7711

Em sexta-feira, 14 de junho de 2019 13:28:44 BRT, ayanne <ayanne@nigroempilhadeiras.com.br> escreveu:

Marcia, segue certidão.

Ayanne Nigro

(81) 4101-9072 | (81) 98161-5366
www.nigroempilhadeiras.com.br
Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE

Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes
Peças / Treinamento / Assistência técnica autorizada

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 13 de junho de 2019 14:32
Para: juliano@nigroempilhadeiras.com.br; suporte1@nigroempilhadeiras.com.br;
ayanne@nigroempilhadeiras.com.br
Assunto: Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA
0009925-86.2018

URGENTE

Prezados Juliano e Arthur,
boa tarde!

Em tempo solicitamos também que nos seja enviada a Certidão de Regularidade
fiscal e tributária da Nigro junto à Receita Federal, também por ter vencido
e não estarmos conseguindo extraí-la pela internet.

Agradecemos a atenção.

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações

Tendo em vista vencimento da proposta de preços em 15/05/2019, conforme
anexo, pedimos que seja revalidada o mais breve possível, para viabilizar a
contratação, cujo contrato encontra-se em vias de conclusão para assinatura,
pelo período de 16 (dezesseis) meses, pelo valor mensal de R$ 1.050,00 -
totalizando R$ 16.800,00.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Certidão Internet RFB sem informações disponíveis Nigro.pdf

34.3kB
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ENC: RES: Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA 0009925-86.2018

De: ayanne (ayanne@nigroempilhadeiras.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br; seic@tre-al.jus.br

Data: terça-feira, 18 de junho de 2019 14:40 BRT

Bom dia, Marcia

A certidão da receita não está saindo pois estamos com um debito do simples nacional.

Provavelmente só iremos regularizar em Agosto.

Ayanne Nigro

(81) 4101-9072 | (81) 98161-5366

www.nigroempilhadeiras.com.br

Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE

Instagram
Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes

Peças / Treinamento / Assistência técnica autorizada

De: ayanne <ayanne@nigroempilhadeiras.com.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de junho de 2019 10:04
Para: 'marcia melo' <marcialmelo@yahoo.com.br>
Assunto: RES: RES: Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA 0009925-86.2018

Bom dia, Marcia

A certidão da receita não está saindo pois estamos com um debito do simples nacional.

Ayanne Nigro

(81) 4101-9072 | (81) 98161-5366

www.nigroempilhadeiras.com.br

Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE

Instagram
Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes

Peças / Treinamento / Assistência técnica autorizada

De: marcia melo <marcialmelo@yahoo.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 17 de junho de 2019 17:12
Para: ayanne <ayanne@nigroempilhadeiras.com.br>
Assunto: Re: RES: Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA 0009925-86.2018

Olá Ayanne, boa tarde!

Só agora pude abrir a certidão enviada, no entanto, precisamos da certidão da Receita Federal do Brasil, a qual não estamos
conseguindo extraír, devido a insuficiência de informações, conforme anexo.

Aguardamos retorno.

Obrigada,

Maria Márcia Leite de Melo
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TRE-AL

(82) 2122.7711

Em sexta-feira, 14 de junho de 2019 13:28:44 BRT, ayanne <ayanne@nigroempilhadeiras.com.br> escreveu:

Marcia, segue certidão.

Ayanne Nigro

(81) 4101-9072 | (81) 98161-5366

www.nigroempilhadeiras.com.br

Rua São Nicolau, nº 427 - Ipsep - Recife/PE

Vendas / Manutenção / Locação de empilhadeiras e Transpaletes

Peças / Treinamento / Assistência técnica autorizada

-----Mensagem original-----

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

Enviada em: quinta-feira, 13 de junho de 2019 14:32

Para: juliano@nigroempilhadeiras.com.br; suporte1@nigroempilhadeiras.com.br;

ayanne@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: Solicitação de revalidação de Certidão junto à Receita Federal. PA

0009925-86.2018

URGENTE

Prezados Juliano e Arthur,

boa tarde!

Em tempo solicitamos também que nos seja enviada a Certidão de Regularidade

fiscal e tributária da Nigro junto à Receita Federal, também por ter vencido

e não estarmos conseguindo extraí-la pela internet.

Agradecemos a atenção.

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações

Tendo em vista vencimento da proposta de preços em 15/05/2019, conforme

anexo, pedimos que seja revalidada o mais breve possível, para viabilizar a

contratação, cujo contrato encontra-se em vias de conclusão para assinatura,

pelo período de 16 (dezesseis) meses, pelo valor mensal de R$ 1.050,00 -

totalizando R$ 16.800,00.
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Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo

Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br

(82) 2122.7711
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornaram os autos para atualização da proposta

de preço e certidões de regularidade de FGTS e da Receita
Federal da empresa Nigro Empilhadeira, conforme Despachos
COMAP 0554756 e SGO 0553593, objetivando a contratação
de manutenção de empilhadeiras e transpaletes (TR 0493248)
para o período de 16 (dezesseis) meses (Despacho GSAD
0538472).

Foram juntadas a certidão de FGTS válida até
24/06/2019 (0555770) e a proposta atualizada enviada pela
empresa (0556251), com validade até 13/07/2019. No entanto,
quanto à certidão da Receita Federal, obtivemos informação
da Nigro (email 0557406) de que a empresa está com
pendência relacionada ao Simples na Receita e, provalmente,
com previsão de regularização apenas em agosto.

Diante disso, alertando para os apontamentos feitos
na Informação SEIC 3030  (0538154), datada de 08/05/2019,
no que se refere à ausência de interesse por parte das
empresas consultadas, como também sobre as dificuldades
encontradas para efetivação da contratação desde 2016,
resultantes de procedimentos licitatórios fracassados por mais
de uma vez, culminando com a contratação direta com a
própria empresa Nigro em 2018, encaminhamos os autos para
deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 18/06/2019, às 16:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 18/06/2019, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557408 e o código CRC 0FF0DAB9.

0009925-86.2018.6.02.8000 0557408v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0557408, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/06/2019, às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0557725 e o código CRC 246FC1E5.

0009925-86.2018.6.02.8000 0557725v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de julho de 2019.
À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Nos termos da Decisão Presidencial Nº 1620 (0546314),

foi autorizada a contratação da empresa SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI – ME
(NIGRO EMPILHADEIRAS), com apoio no art. 24, II, da Lei Nº
8.666/93.

Por ocasião da emissão da nota de empenho, observou-se
que a empresa estava com a proposta vencida e que as certidões
relativas ao FGTS e à Fazenda Nacional tiveram seus prazos de
validades expirados (v. Despacho SGO 0553593).

Pois bem.
Uma vez contatada a empresa NIGRO EMPILHADIERAS,

aquela cumpriu parcialmente a diligência, atualizando a validade da
proposta e o CRF – Certificado de Regularidade do FGTS; contudo,
quanto à CND emitida pela SRFB, a empresa informou que se
encontra com um débito junto àquela Secretaria (v. documentos
0555770, 0556251 e 0557406).

Desse modo, tendo em vista o disposto no § 3º, do art.
195, da Constituição Federal, este Tribunal não poderá contratar a
indigitada empresa.

Conforme é do conhecimento dessa coordenadoria, há
tempos vimos tentando contratar os serviços de manutenção de
empilhadeiras dada a necessidade de manter as urnas eletrônicas em
bom funcionamento para realização de pleitos eleitorais.

Aliás, a Seção de Instrução de Contratação – SEIC,
vinculada a essa Coordenadoria, malogradas as tentativas de
contratação deses serviços (seja mediante licitação ou por meio de
dispensa do certame), vem advertindo em suas manifestações nestes
autos a falta de interesse das empresas especializadas em apresentar
propostas, sendo a NIGRO EMPILHADEIRA a única empresa que,
ainda, encaminha proposta a este Tribunal para prestação dos
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serviços solicitados - v. eventos 0538154 e 0557408.
Posto isto, retorno os autos a essa unidade para

promover outras diligências, no sentido de obter propostas de outras
empresas (se for o caso, locais) e/ou de pessoas físicas, para fins de
contratação imediata dos serviços objeto destes autos.

Paralelamente, cientifico a Secretaria de Tecnologia de
Informação da situação fática aqui tratada.

Por oportuno, registro que em consulta ao sítio da SRFB,
não foi possível a emissão da CND emitida por aquela Secretaria - v.
doc. 0562186.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/07/2019, 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
0562172 e o código CRC AE1E2618.

0009925-86.2018.6.02.8000 0562172v1
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Certidão de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o
contribuinte 12.988.802/0001-30 são insuficientes para a emissão de
certidão por meio da Internet. 
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento
e-CAC.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

Anexo  (0562186)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 149
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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 julho de 2019.
Sr. Secretário de Tecnologia da Informação,
 
Ciente das dificuldades que envolvem a contratação

empresa especializada para manutenção das
empilhadeiras, cumpre a esta unidade informar que foram
adotadas as medidas possíveis para dar continuidade da
manutenção preventiva das urnas desde que a segunda
empilhadeira apresentou problemas e foi paralisada, sendo
que no entanto não teremos como continuar as atividades
após a próxima quinta-feira, dia 11 de julho.

Foram executados remanejamentos, testes das
urnas que retornaram pós manutenção corretiva e
antecipação dos ciclos, reteste das urnas já trabalhadas no
ciclo 1 e que se encontravam armazenadas em nível térreo,
pela impossibilidade de trabalhar com as urnas armazenadas
nos níveis 2 e 3 das estantes de armazenamento.

A estimativa é que as urnas disponíveis para testes
armazenadas no nível térreo esgotem-se na próxima quinta-
feira, dia 11 de julho. A partir de então, no dia 12 de julho, as
atividades de manutenção precisarão ser paralisadas até que
as empilhadeiras tornem novamente a funcionar e possamos
ter um acesso viável as urnas armazenadas nos níveis
superiores, ou que seja encontrada medida alternativa para
disponibilização das urnas armazenadas nos níveis superiores
(2 e 3).

Durante as atividades de manutenção preventiva
movimentamos, diariamente, 15 pallets, totalizando
360 urnas, motivo portanto da necessidade da empilhadeira.

Assim, retorno os autos à Vossa Senhoria para
ciência, ao tempo que encaminho esta informação à SEGEC,
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unidade gestora do contrato nº 05/2018-TRE/AL, para
informar da possibilidade de paralisação das atividades a
partir do dia 12 de julho do corrente e suspensão da Ordem
de Serviço em andamento.

 
Respeitosamente,
 
Leonardo Pereira
Coordenador de Sistemas Eleitorais Substituto

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Coordenador Substituto, em 09/07/2019, às 15:02, 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
0563007 e o código CRC C85D1A91.

0009925-86.2018.6.02.8000 0563007v1
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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 julho de 2019.
À Seção de Instrução de Contratação – SEIC.
Prezados servidores
Cumpre-nos solicitar atenção ao despacho GSAD

(0562172) no tocante a seguinte informação; "Posto isto,
retorno os autos a essa unidade para promover outras
diligências, no sentido de obter propostas de outras empresas
(se for o caso, locais) e/ou de pessoas físicas, para fins de
contratação imediata dos serviços objeto destes autos."

Atenciosamente
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR,
Coordenador Substituto, em 05/07/2019, às 10:28, 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
0563064 e o código CRC 84EDB99C.

0009925-86.2018.6.02.8000 0563064v1
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E-mail - 0563774

Data de Envio: 
  08/07/2019 14:50:09

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

Para:
    adm.lmempilhadeiras@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL PA 0009925.86.2018

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Conforme contato mantido nesta data com Emily, solicitamos cotação para contratação, de forma direta,
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras. sem fornecimento de peças, pelo
período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência em anexo, para os seguintes equipamentos:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de aquisição:
2012;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.

Caso não seja possível atender à solicitação, solicitamos comunicar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL CNPJ Nº 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/12
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E-mail - 0563787

Data de Envio: 
  08/07/2019 14:54:33

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

Para (com cópia oculta):
    eusonferreira@logman.com.br
    jr.empilhama@uol.com.br
    andre.lira@marcosa.com.br
    wilame@ancora.org.br
    logmanal@logman.com.br
    hidralmaquinas@hotmail.com
    COMERCIAL@MAQMOV.COM
    multylog@multylog.com.br
    LEONempilhadeiras@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação de Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL PA 0009925.86.2018

Mensagem: 
  Prezados Senhores, boa tarde!

Reiteramos, mais uma vez, solicitação de cotação para contratação, DE FORMA DIRETA, dos SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para
contratação pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência em anexo, para os
seguintes equipamentos:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de aquisição:
2012;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.

Caso não seja possível atender à solicitação, seja por qual motivo for, solicitamos informar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
seic@tre-al.jus.br
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De: Administrativo LM Empilhadeiras <adm.lmempilhadeiras@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/07/2019 02:53 PM
Assunto: [seic] Solicitação de Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL PA
0009925.86.2018

Não temos como atender!

ADM agradece,  Boa Tarde!
 

~ Favor confirmar recebimento 
Atenciosamente,
 - Emyle Soares
LM Empilhadeiras - Venda, Locação e Serviços
Tel: (82) 3334-2616 / 9 9650-2299
Skype: pc.lmempilhadeiras

Em seg, 8 de jul de 2019 às 14:50, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:
Prezados Senhores,

Conforme contato mantido nesta data com Emily, solicitamos cotação para contratação, de forma
direta, dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras. sem fornecimento de
peças, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência em anexo, para os seguintes
equipamentos:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de
aquisição: 2012;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.

Caso não seja possível atender à solicitação, solicitamos comunicar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL CNPJ Nº 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711/12
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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 julho de 2019.
À SEGEC,
 
Encaminho processo para informar que a Ordem de

Serviço nº 02/2019, aberta para o 2º ciclo de manutenção das
urnas eletrônicas, conforme previsto no Contrato nº 05/2018,
possivelmente precisará ser suspensa a partir do dia 12 de
julho do corrente, conforme exposto no despacho 0563007,
sendo necessário portanto notificação à empresa para as
medidas cabíveis.

 
Cordialmente,
 
Leonado Pereira
Coordenador de Sistemas Eleitorais Substituto

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Coordenador Substituto, em 09/07/2019, 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
0564443 e o código CRC 95EE577D.

0009925-86.2018.6.02.8000 0564443v1
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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 julho de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
Considerando que este Tribunal ainda não

conseguiu viabilizar o conserto da empilhadeira, informo que
o 2º ciclo de manutenção das urnas eletrônicas possivelmente
será interrompido a partir do dia 12 de julho, tendo em vista
que os equipamentos armazenados em níveis superiores
estarão inacessíveis.

 
Volto a registrar que as atividades de conservação

das urnas eletrônicas são necessárias, sob o risco de, na
hipótese de não serem desenvolvidas com a periodicidade
fixada pelo TSE, surgirem diversos problemas técnicos
durante a realização de eleições.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 09/07/2019, às 15:28, 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
0564467 e o código CRC 672BB13E.

0009925-86.2018.6.02.8000 0564467v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de julho de 2019.
Atesto ciência acerca do conteúdo do Despacho STI

nº 0564467, relacionado ao serviço de emplihadeira deste
TRE/AL.

 
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

Desembargador Presidente, para conhecimento, com o
registro desta Diretoria-Geral de que todas as medidas
administrativas possíveis estão sendo tomadas no sentido de
resolver a questão de maneira satisfatória, na confluência do
interesse público.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/07/2019, às 09:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0564486 e o código CRC CFD0D333.

0009925-86.2018.6.02.8000 0564486v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de julho de 2019.
Sr. Secretário de Administração,
 
 
Tendo em vista o Despacho CSELE 0564443, que

informa sobre a necessidade de suspensão do 2º ciclo de
manutenção das urnas eletrônicas, em razão de problemas
com as empilhadeiras, venho, através do presente, consultá-lo
sobre a possibilidade de contratação emergencial do conserto
dos equipamentos.

Além dos problemas técnicos que podem advir da
ausência de observância das atividades de conservação das
urnas eletrônicas, cito os prejuízos que serão causados a
empresa contratada para prestação de serviços de
manutenção das  urnas eletrônicas com a suspensão de
suas atividades, haja vista a forma de remuneração acordada:
UST - Unidade de Serviço Técnico (Contrato nº
05/2018 0369152). 

Paralisadas as atividades, a empresa fica sem
pagamento, em que pese o passivo trabalhista dos
profissionais especializados contratados para prestação dos
serviços e disponilibilizados a esta instituição para execução
de suas atividades nas dependências do galpão das urnas. A
situação foge ao cenário previsto de utilização de UST's
durante a vigência contratual (PE nº 04/2018 0348438)

Cito ainda, como prejuízo advindo da paralisação
das empilhadeiras, os postos de serviço de operador de
empilhadeira disponibilizados e pagos pelo tribunal, porém,
não utilizados (Contrato nº 07/2019 0525647)

Diante de todo o exposto, entendemos , s.m.j,
presentes os requisitos para contratação emergencial do
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conserto das empihadeiras.
 
Respeitosamente,
 
Thaise T Marinho
Assistente III - SEGEC
 
Iury Araújo Souza
Chefe Substituto da SEGEC

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por THAISE TENÓRIO MARINHO, Assistente III,
em 10/07/2019, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Chefe de Seção
Substituto, em 10/07/2019, às 15:17, 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
0564985 e o código CRC C7A1D6C7.

0009925-86.2018.6.02.8000 0564985v1
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De: "MULTYLOG" <multylog@multylog.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, <undisclosed-recipients:>
Data: 09/07/2019 10:54 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL PA
0009925.86.2018

TER

Maria Márcia, bom dia

Agradecemos a cotação mas não trabalhamos com manutenção.

MULTYLOG Empilhadeiras 
Luciana Sales

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2019 14:55
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de Cotação para serviços de manutenção. Sem peças.
TRE-AL PA 0009925.86.2018

Prezados Senhores, boa tarde!

Reiteramos, mais uma vez,  solicitação de cotação para contratação, DE FORMA
DIRETA, dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS,
SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, para contratação pelo período de 12 (doze) meses,
conforme Termo de Referência em anexo, para os seguintes equipamentos:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT
1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT -
1645. Ano de aquisição: 2012;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano
fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.

Caso não seja possível atender à solicitação, seja por qual motivo for,
solicitamos informar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
seic@tre-al.jus.br
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E-mail - 0565285

Data de Envio: 
  10/07/2019 17:53:45

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

Para:
    jvempilhadeiras@outlook.com

Assunto: 
  Solicitação de Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL PA 0009925.86.2018

Mensagem: 
  Prezado Janio, boa tarde!

Conforme contato telefônico mantido há pouco, solicitamos cotação para contratação dos serviços de
manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras, sem fornecimento de peças, para contratação pelo
período de 12 (doze) meses, conforme o Termo de Referência, para os seguintes equipamentos:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano fabricação/modelo:
2007/2007;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano de aquisição:
2012;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano fabricação/modelo:
2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.

Caso não seja possível atender à solicitação, seja qual for o motivo, solicitamos informar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0493248.html
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De: janio santos <jvempilhadeiras@outlook.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/07/2019 07:29 AM
Assunto: [seic] Solicitação de Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL PA
0009925.86.2018

BOM DIA!
 
MARIA MÁRCIA COMO SOLICITADO SEGUE EM ANEXO O  ORÇAMENTO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL 

JANIO S. SANTOS
JV MAQUINAS E EMPILHADEIRAS E
MACEIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
82 98871-5672 OU 99655-9904 
WHATS  : 98871-5672

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quarta-feira, 10 de julho de 2019 17:53
Para: jvempilhadeiras@outlook.com
Assunto: Solicitação de Cotação para serviços de manutenção. Sem peças. TRE-AL PA 0009925.86.2018
 
Prezado Janio, boa tarde!

Conforme contato telefônico mantido há pouco, solicitamos cotação para contratação dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras, sem fornecimento de
peças, para contratação pelo período de 12 (doze) meses, conforme o Termo de
Referência, para os seguintes equipamentos:

a) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo: PT 1654. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007;

b) 1 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. Modelo PT - 1645. Ano
de aquisição: 2012;

c) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 2.000 kg.

d) 2 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano
fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 2.200 kg.

Caso não seja possível atender à solicitação, seja qual for o motivo, solicitamos
informar-nos.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ
: 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711/7712
seic@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: OR.
TRE.xlsx

Tamanho:
22k

Tipo de Conteúdo: application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet
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R. PAJUÇARA   Nº38 A , CID UNIVERCITARIA

        CEP: 57.073-490   MACEIO - AL

TEL: 82 98871-5672 / 82 99655-9904

   EMAIL:      maceiomaquinas@outlook.com

cnpj:31.352.845/0001-70

Cliente TER -AL

Endereço

Fone                                                                     Responsável MARIA MÁRCIA 

                     DESCRIÇÃO QTDE V. UNIT. VALOR

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
MENSAL EM  1 PALETRANS 1654 ,1 PALETRANS 1645 E MENSAL MENSAL

4 TRANSPALETES TM 2220  

TOTAL R$ 2.500,00

  Maceió    11           DE            JULHO         de    2019

______________________________________

                   RESPONSÁVEL

                   

                  Orçamento

Orçamento JV empilhadeiras - Maceio Máquinas (0565670)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 165



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2019.
À Direção-geral.
Senhor Diretor,
Paticipo a essa Direção-geral o incidente

processual registrado nestes autos, já noticiado à COMAP por
meio do Despacho GSAD 0562172.

Naquela ocasião, considerando a impossibilidade
da emissão da nota de empenho em face de a empresa
encontrar-se em débito junto à Secretaria da Receita Federal,
solicitamos à COMAP que procedesse nova diligência junto
aos fornecedores, locais inclusive, para fins de contratação
imediata dos serviços.

Informamos a unidade interessada do malogro da
contratação ao tempo em que cientificamo-la da promoção da
solicitação de novas propostas junto ao mercado, visando à
contratação imediata dos serviços.

Pois bem.
Decorrida uma semana, a SEIC/COMAP não tinha

obtido até ontem manifestação de quaisquer interesados na
contratação, ao passo que a unidade demandante registra a
potencial suspensão da manutenção das urnas eletrônicas
enquanto não forem contratados os serviços de manutenção
das empilhadeiras.

Observamos também ao longo dos procedimentos
de contratação nos últimos anos que há pouco interesse do
mercado, sem olvidar que se trata de um mercado restrito e
que, na maioria das vezes, não se tem verificada a
regularidade fiscal de poucos daqueles que têm encaminhado
proposições de contratações.

Posto isto, amparado na situação fática exposta e,
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ainda, considerando que a empresa SERVIÇOS REFORMAS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI -
ME (NIGRO EMPILHADEIRAS) não está regularizada junto a
SRFB, conforme nova consulta ao sítio daquela secretaria
anexa (v. doc. 0565751), vimos referendar as considerações
expostas pela SEGEC no Despacho 0564985 para sugerir a
contratação dos serviços demandados nestes autos, mediante
contratação emergencial, exigindo tão somente das potenciais
interesadas a regularidade fiscal junto à Seguridade Social,
com fundamento no § 3º, do art. 195 da Constituição Federal,
c/c o § 1º do art. 32 da Lei Nº 8.666/93 e alterações
posteriores, entendendo ser extensível a dispensa de parte da
documentação também a casos de dispensa do certame
licitatório.

Aquiescendo Vossa Senhoria com a proposição ora
formulada, sugiro a remessa dos autos à COMAP para
imediata consulta ao mercado, inclusive mediante visita
pessoal a empresas potencialmente prestadoras dos serviços.

Respeitosamente.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/07/2019, às 16:06, 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
0565689 e o código CRC 4F35D4CC.

0009925-86.2018.6.02.8000 0565689v1
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Certidão de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União 

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o
contribuinte 12.988.802/0001-30 são insuficientes para a emissão de
certidão por meio da Internet. 
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento
e-CAC.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO - CPD 56339 / 2019

Tipo do Contribuinte
Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica

Inscrição: 490674130 Identificação: 490674130
Contribuinte
KARINE DOS SANTOS SILVA

C.N.P.J./C.P.F.
31352845000170                     

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
PAJUÇARA, Nº: 38, LETRA A;
57073490, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  CIDADE UNIVERSITÁRIA                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
11/07/2019

Validade 
09/10/2019

Nº Protocolo 
0

Data Protocolo 
11/07/2019

N.º De Autenticidade: EE4.574.FB1.C11

 
.
   Certificamos, com  fundamento  nas  informações  constantes  em  nossos
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o  direito
   de a Fazenda Municipal de  inscrever e cobrar outras dívidas que  venham
   a ser apuradas,  com  referência  ao  presente  instrumento, que  EXISTE
   débito registrado em relação ao Contribuinte/imóvel acima identificado. 
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 15:39:16 do dia 11/07/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
 

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação:
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11/07/2019

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: KARINE DOS SANTOS SILVA
CNPJ: 31.352.845/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:57:38 do dia 11/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2020.
Código de controle da certidão: 5695.613D.C593.F8A0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: KARINE DOS SANTOS SILVA
                    (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.352.845/0001-70
Certidão nº: 175818252/2019
Expedição: 11/07/2019, às 15:43:31
Validade: 06/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

C e r t i f i c a - s e  q u e  K A R I N E  D O S  S A N T O S  S I L V A

                    (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
31.352.845/0001-70, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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11/07/2019 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 31.352.845/0001-70
Razão Social:KARINE DOS SANTOS SILVA
Endereço: R PAJUCARA 38 LETRA A / CIDADE UNIVERSITARI / MACEIO / AL / 57073-

490

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

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

Validade:26/06/2019 a 25/07/2019 

Certificação Número: 2019062603501116158005

Informação obtida em 11/07/2019 16:10:36

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

Voltar Imprimir
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11/07/2019 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 12.988.802/0001-30
Razão Social:SERVICOS REFORMAS E MANUT DE EMPILHADEIR
Endereço: AV DOUTOR JOSE RUFINO / ESTANCIA / RECIFE / PE / 50781-350

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

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

Validade:03/07/2019 a 01/08/2019 

Certificação Número: 2019070302452619631523

Informação obtida em 11/07/2019 16:12:16

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

Voltar Imprimir
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22/07/2019 Certidão Internet

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni=12988802000130&passagens=1&tipo=1 1/1

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União 

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte
12.988.802/0001-30 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

pronunciamento acerca da proposição constante do Despacho
GSAD 0565689, com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/07/2019, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570593 e o código CRC 5073C353.

0009925-86.2018.6.02.8000 0570593v1
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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 julho de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
Tendo em vista a situação relatada no despacho

contido no evento 0565689, parece de bom alvitre trazer aos
autos informações acerca da empresa que se pretende
contratar, com respectiva documentação, bem como
o pertinente enquadramento legal.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/07/2019, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572129 e o código CRC FCDF598E.

0009925-86.2018.6.02.8000 0572129v1
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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 julho de 2019.
Senhora Secretária Substituta,
 
Em atenção ao despacho de lavra de vosso gabinete,

evento 0565689, esclarecemos:
 
1) Primordial atenção a dificuldade de mercado que

atenda ao solicitado pela unidade demandante, conforme nossa
Informação, evento 0538154;

 
2) Tivemos o mesmo problema no exercício anterior,

2018, PA 0007768-14.2016.6.02.8000 - evento 0353207), no que se
refere às várias tentativas feitas no sentido de levar a efeito
contratação equivalente, inclusive com realização de procedimentos
licitatórios fracassados por mais de duas vezes, sugerimos à época,
salvo melhor entendimento, a contratação direta, por dispensa de
licitação;

 
3) Temos o Parecer 904, evento 0539850, e autorização

de contratação, Decisão 1620, evento 0546314, com a
empresa SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS EM
GERAL EIRELI - ME (Nigro Empilhadeiras) - CNPJ nº
12.988.802/0001-30, inclusive pelo mesmo valor do exercício
anterior, onde se verifica o entendimento regular para seguimento
com a retro mencionada empresa.

 
4) Houve algum lapso temporal na tramitação, mesmo

após instruído e autorizado, e imprevisivelmente a empresa passa
por problemas de ordem de regularidade fiscal, o que nos levou,
diante vossa orientação, ampliar mais uma vez a pesquisa;

 
5) Mesmo cientes da dificuldades, tentamos via telefone
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5) Mesmo cientes da dificuldades, tentamos via telefone
e por endereçamento eletrônico, evento 0563774, 0563787 e
0565285, onde tivemos uma empresa interessada, a Maceíó
Máquinas e Equipamento, 0565667 e 0565670, com valores
superiores a empresa Nigro ( autorizada a contratação) e em mesma
situação "positiva" de regularidade fiscal eventos 0565751, 0565780,
0565805 e 0569794;

 
Diante desse cenário, evoluímos o presente par

deliberação.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/07/2019, às 09:11, 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
0572339 e o código CRC 486CAD8B.

0009925-86.2018.6.02.8000 0572339v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de julho de 2019.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Após o Despacho GSAD 0565689, que gerou nova

tentativa de consulta ao mercado de potenciais prestadoras
dos serviços pretendidos nestes autos, a única empresa
interessada, a Maceíó Máquinas e Equipamento, apresentou
valores superiores aos ofertados pela empresa Nigro,
0565670, cuja contratação já foi autorizada nestes autos,
0546314, bem como também apresentou certidões positivas,
como as da empresa Nigro.

 
Diante do cenário indicado pela SEIC, em seu

Despacho 0572339, destacando-se todo o histórico de
dificuldades que perseguem a presente contratação, bem
como a essencialidade do funcionamento das empilhadeiras
para a manutenção das urnas eletrônicas, sugiro a
manutenção da contratação da empresa SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI -
ME (Nigro Empilhadeiras) - CNPJ nº 12.988.802/0001-30, em
caráter excepcional, acrescentando-se prazo para que a
referida empresa apresente certidão regularizada, fixando-se
cláusula resolutiva, considerando o contrato extinto de pleno
direito caso essa condição não seja observada pela
contratada.
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Por fim, evoluo os autos a essa Assessoria para a
necessária análise, ressaltando, ainda, o potencial prejuízo na
falta de manutenção das urnas eletrônicas, tendo em vista a
proximidade das eleições municipais de 2020 e em cujo
contrato foi necesário paralisar a emissão de suas ordens  de 
serviços, como bem colocado pela gestão contratual, em
Despacho SEGEC 0566982.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 10:19, 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
0573652 e o código CRC 20E256B0.

0009925-86.2018.6.02.8000 0573652v1
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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 agosto de 2019.
Senhora Secretária de Adminsitração Substituta, 
 
Em atenção ao Despacho de Vossa Senhoria

(0573652), devolvemos-lhe os presentes autos para que se
diligencie junto à empresa  SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE
EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI - ME (Nigro
Empilhadeiras) - CNPJ nº 12.988.802/0001-30, sobre o prazo
necessário para que regularize sua situação fiscal. 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 01/08/2019, às 15:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/08/2019, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575248 e o código CRC E4E9B184.

0009925-86.2018.6.02.8000 0575248v1
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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 agosto de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Para atendimento do Despacho AJ-DG, com a

urgêngia que o caso requer, remetendo o feito, após realizada
a diligência, à AJ-DG.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/08/2019, às 16:25, 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
0575351 e o código CRC 39192252.

0009925-86.2018.6.02.8000 0575351v1
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E-mail - 0575391

Data de Envio: 
  01/08/2019 16:47:15

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

Para:
    ayanne@nigroempilhadeiras.com.br

Assunto: 
  Solicitação de informação quanto à regularização fiscal junto à Receita Federal do Brasil.. Contratação
Manutenção Empilhadeiras. PA 0009925-86.2018

Mensagem: 
  Prezada Ayane, boa tarde!

A respeito da contratação dos serviços de manutenção das empilhadeiras e transpaletes em uso no TRE-
AL, tendo em vista a pendência da Nigro junto à Receita Federal informada em mensagem de 18/06/2019,
solicitamos informar, a pedido da Assessoria Jurídica do Tribunal, se possível, o prazo necessário para a
regularização fiscal.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo 
(82) 2122.7712

Anexos:
    E_mail_0557406_Email_NIGRO_referente_pendencia_Receita_Federal.pdf
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09/08/2019 Certidão Internet

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni=12988802000130&passagens=1&tipo=1 1/1

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União 

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte
12.988.802/0001-30 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Default.asp
https://cav.receita.fazenda.gov.br/
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://brasil.gov.br/
http://brasil.gov.br/barra#acesso-informacao
http://brasil.gov.br/barra#participe
http://www.servicos.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/legislacao
http://brasil.gov.br/barra#orgaos-atuacao-canais


E-mail - 0578645

Data de Envio: 
  09/08/2019 09:27:16

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

Para:
    ayanne@nigroempilhadeiras.com.br
    ayanne.nigro@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de informação quanto à regularização fiscal junto à Receita Federal do Brasil.. Contratação
Manutenção Empilhadeiras. PA 0009925-86.2018

Mensagem: 
  Prezada Ayanne, bom dia!

Conforme contato telefônico mantido há pouco, reencaminhamos mensagem abaixo, informando
endereço de email pessoal, para que a resposta seja também enviada por ele:

A respeito da contratação dos serviços de manutenção das empilhadeiras e transpaletes em uso no TRE-
AL, tendo em vista a pendência da Nigro junto à Receita Federal informada em mensagem de 18/06/2019,
solicitamos informar, a pedido da Assessoria Jurídica do Tribunal, se possível, o prazo necessário para a
regularização fiscal.

Desde já, agradecemos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo 
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7712

Anexos:
    E_mail_0557406_Email_NIGRO_referente_pendencia_Receita_Federal.pdf
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09/08/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Y719BPGRL5KXK&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=Y719BPGRL5KXK&View=Message&Print=Yes 1/1

De: Ayanne Nigro <ayanne.nigro@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: ayanne@nigroempilhadeiras.com.br
Data: 09/08/2019 10:20 AM
Assunto: [seic] Solicitação de informação quanto à regularização fiscal junto à Receita Federal do
Brasil.. Contratação Manutenção Empilhadeiras. PA 0009925-86.2018

Bom dia, Márcia

Estaremos resolvendo no decorrer de Setembro.

Ayanne Nigro 

Enviado do meu iPhone

Em 9 de ago de 2019, à(s) 09:27, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

> Prezada Ayanne, bom dia!
> 
> Conforme contato telefônico mantido há pouco, reencaminhamos mensagem abaixo,
informando endereço de email pessoal, para que a resposta seja também enviada
por ele:
> 
> A respeito da contratação dos serviços de manutenção das empilhadeiras e
transpaletes em uso no TRE-AL, tendo em vista a pendência da Nigro junto à
Receita Federal informada em mensagem de 18/06/2019, solicitamos informar, a
pedido da Assessoria Jurídica do Tribunal, se possível, o prazo necessário para
a regularização fiscal.
> 
> Desde já, agradecemos.
> 
> Atenciosamente,
> Maria Márcia Leite de Melo 
> marcialmelo@yahoo.com.br
> seic@tre-al.jus.br
> (82) 2122.7712
> 
> <E_mail_0557406_Email_NIGRO_referente_pendencia_Receita_Federal.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, 09 de agosto de 2019.
À AJ-DG,
Senhor Assessor,
Retornou o procedimento a esta Seção de Instrução

de Contratações - SEIC para atendimento do Despacho AJ-DG
0575248.

Consultada a empresa Serviços e Manutenção de
Empilhadeira em Geral Eireli - ME (Nigro Empilhadeiras) -
CNPJ nº 12.988.802/0001-30, na pessoa da Senhora Ayanne
Nigro, por email e por telefone, sobre o prazo necessário para
regularização da situação fiscal da empresa junto à Receita
Federal do Brasil, recebemos, nesta data, a resposta
(evento 0578752) com a informação de que a solução seria
dada no decorrer de setembro.

Realizada a diligência requerida, retornamos os
autos à AJ-DG, conforme Despacho GSAD 0575351).

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 09/08/2019, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578757 e o código CRC FDFC608E.

0009925-86.2018.6.02.8000 0578757v1
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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 agosto de 2019.
Senhor Secretário de Administração, 
 
Retornam a AJ-DG os presentes autos eletrônicos,

que versam sobre contratação de empresa para prestação de
serviço de manutenção (preventiva e corretiva), sem
fornecimento de peças, das 2 (duas) empilhadeiras elétricas e
4 (quatro) transpaletes hidráulicos que operam no galpão de
armazenamento de urnas, conforme termo de referência 
(0493248), em face da necessidade de manter os
equipamentos – necessários à movimentação das urnas
eletrônicas - em condição de uso.

A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada quando da emissão do Parecer 904 (0539850).
ocasião em que esta Assessoria Jurídica opinou pela
possibilidade da contratação  da empresa SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI -
ME (Nigro Empilhadeiras) - CNPJ nº 12.988.802/0001-30 pelo
mesmo valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais),
totalizando o valor  de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e
oitocentos reais), para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes
hidráulicos, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, conforme
proposta comercial 0536728, tudo com base no artigo 24,
Inciso II da Lei nº 8.666/93 e como constante na minuta do
contrato  0539331, que seguiu aprovada, em face de sua
regularidade jurídica e na forma do parágrafo único do artigo
38, da Lei nº 8.666/93. 

Ocorre que, tendo em vista a situação relatada no
despacho contido no evento 0565689, verificou-se pendência
na situação jurídica da futura contratada. 
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Por meio do Despacho 0575248, esta AJ-DG sugeriu
que se consultasse a empresa sobre o prazo necessário à
regularização de sua situação, o que foi atendido pela SEIC
(0578757).

Em face da resposta dada pela empresa em questão,
informando que sua situação estaria regular até meados de
setembro e tendo em vista a imprescindibilidade do serviço,
conforme bem sintetizado pela SEGEC (0564985), convém
incluir na minuta contratual uma cláusula estipulando prazo 
para regularização da pendência verificada, sob pena de
rescisão.

À SAD, para as providências cabíveis. 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/08/2019, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0578911 e o código CRC C1D4F790.

0009925-86.2018.6.02.8000 0578911v1
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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 agosto de 2019.

 

Considerando a informação da empresa, contida no
Despacho SEIC 0578757, de que o prazo necessário para a
regularização de sua situação fiscal seria no decorrer de setembro, e-
mail 0578752, e tendo em vista o Despacho AJ-DG 0578911, no qual
destaca a imprescindibilidade do serviço, bem como a conveniência
da inclusão, na minuta contratual, de uma cláusula resolutiva,
encaminho os presentes autos à SLC para alteração da minuta,
determinando prazo de apresentação de certidão negativa de tributos
federais até do dia 05/10/2019, considerando-se o contrato extinto de
pleno direito caso essa condição não seja observada pela contratada.

 
Após, remeta-se o feito à AJ-DG para análise.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/08/2019, às 16:38, 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
0579065 e o código CRC E6EB9CD9.

0009925-86.2018.6.02.8000 0579065v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº XX/2019 
Processo SEI nº 0009925-86.2018.6.02.8000 
 

 

Contrato nº XX/2019 
Processo nº 0009925-86.2018.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA SERVIÇOS REFORMAS E 
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA EM 
GERAL EIRELI - ME. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado 

na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 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, casado, 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 SERVIÇOS REFORMAS E MANUTENÇÃO 

DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI - ME, com endereço na Rua São Nicolau, 

427, Ipsep, Recife/PE, CEP: 51350-530, telefone: (81) 4101-9072, e-mail: 

comercial@nigroempilhadeiras.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.988.802/0001-30, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por Julliano Araújo Nigro, portador da Carteira de Identidade nº 

6370370 SSP-PE e inscrito no CPF sob o nº 064751254-82, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, 

com fulcro no art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo 

Decreto nº 5.450/2005, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 

21/06/1993, ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas 

disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 

público. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, 

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, 

seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de 
peças, nos seguintes equipamentos:  
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a) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007; 

b) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1645. Ano de aquisição: 2012; 

c) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 
2.000kg; 
 

d) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 
2.200kg. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme discriminado 

abaixo: 

1) Empilhadeira Elétrica 
 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM. 

Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado 

também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem 

as solicitações. 

Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes 

serviços: 

- Lubrificação 

- Lubrificar todas as peças móveis; 

- Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria; 

- Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes; 

- Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação; 

- Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras; 

- Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da 

tração. 

Vazamentos 

- Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos; 
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- Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos; 

- Examinar vazamentos no porta garfos; 

- Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas; 

- Examinar estado geral das mangueiras. 

Rodas 

- Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração; 

- Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no 

revestimento. 

Freios 

- Ajustar a folga do freio eletromagnético.     

Níveis de óleo 

- Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico; 

- Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário. 

Componentes eletroeletrônicos 

- Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo 

da torre de elevação; 

- Examinar todos os conectores elétricos; 

- Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria. 

Componentes da torre de elevação 

- Ajustar a tensão das correntes de elevação; 

- Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi; 

- Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a 

fissuras; 

- Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre; 

- Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis; 

- Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e 

entre quadros médio e interno; 

Bateria 

- Seguir corretamente o procedimento de carga; 
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- Verificar o nível de água da bateria, carregando-a sempre que necessário com 

o fluido recomendado; 

- Verificar os bornes quanto à oxidação. 

Chassi 

- Verificar existência de fissuras; 

- Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria 

Motores 

- Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção. 

2) Transpaletes Hidráulicos 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e da Seção de Almoxarifado. Dois transpaletes 

estão localizados no FEM e dois na Seção de Almoxarifado. 

Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços: 

- Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está 

sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos: 

- Abaixar completamente os garfos; 

- Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059); 

- Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), 

deslocando a bomba; 

- Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba; 

- Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do 

conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico; 

- Remover o pistão de elevação; 

- Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso 

(0401021) suavemente; 

- Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar 

o pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar com óleo até o nível do 

bujão (+/- 75ml); 

- Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico 

(0401059); 

- Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador 

manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba; 
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- Recolocar o bujão de borracha na bomba; 

Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição 

“levantar”. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará 

à Contratada, o valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), sendo o 

valor total deste contrato de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitoceentos reais), 

considerando a vigência contratual de 16 (dezesseis) meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da 

Contratada, como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas 

operacionais e outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, 
através de ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente 
informada, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores 
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 

anexar à Nota Fiscal documento que comprove tal opção e Declaração 

conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal nº 480 de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 

pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de 

pagamento. 

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 
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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 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE 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 através de seus 

servidores nomeados, podendo para isso: 

 a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos 

serviços; 

 b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 

fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo contratado; 

 c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 

funcionário(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que 

não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou 

coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a 

fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, 

baseado nos dispositivos contratuais e legais; 

 d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o 

serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL 

atestará, na forma e prazo estabelecidos neste Termo, a execução e conclusão 

do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas 

por concluídas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 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 n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes 
correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por 
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meio de apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua 
cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

 1) 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 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada 

pela COSEG/SMR; 

 2) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

 3) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

 4) 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 TRE/AL; 

 5) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 

 6) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no 

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a 

prejudicá-los; 

 7) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao (à) 

CONTRATADO(A) otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com 

vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

        8) Executar manutenção preventiva trimestralmente, realizando as 

verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários 

para mantêlos em perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de 

segurança; 

 9) Elaborar e entregar, para cada manutenção preventiva realizada, 

Relatório de Manutenção, contendo informações necessárias ao 

acompanhamento das manutenções; 

 10) Fornecer os componentes necessários à realização das manutenções, 

assim como a aplicação de qualquer material complementar aos trabalhos tais 

como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, produtos de 

limpeza, isolantes, etc; 

 11) Realizar os serviços de assistência corretiva e de plantão por meio do 

envio de profissional técnico ao Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e à Seção de 
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Almoxarifado, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras 

providências, tantas vezes quantas forem necessárias, preenchendo na ocasião 

o impresso próprio de atendimento que deverá constar dados gerais como: 

marca, modelo, local da instalação, defeito reclamado, solução apresentada, 

relação de peças substituídas, data e horários inicial e final do serviço, além da 

identificação do técnico que prestou o atendimento, devendo uma via do 

respectivo impresso ser entregue ao TRE/AL; 

 12) Solicitar autorização expressa e por escrito da fiscalização do TRE/AL, 

caso seja necessária a retirada das empilhadeiras ou dos transpaletes das 

dependências da contratada para a execução de qualquer serviço de conserto, 

para os registros necessários à movimentação dos bens. O prazo para 

devolução dos equipamentos não deve ser superior a 15 (quinze) dias úteis; 

 13) Conseguir aprovação expressa, do Contratante, de orçamento 

apresentado para reposição/substituição de peças, iniciando a execução dos 

serviços de manutenção corretiva, somente após tal aprovação; 

 14) Utilizar, para reposição, peças novas, originais ou similares (sem uso 

prévio); 

         15) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 

procedência das peças que necessitarem de substituição; 

 16) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 

principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos 

de Proteção Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos 

serviços constantes deste Contrato, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 

responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e 

equipamentos empregados; 

 17) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 

principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

 18) Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer 

anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os 

esclarecimentos julgados necessários e apresentando solução técnica para sua 

correção; 

 19) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 

para a prestação dos serviços; 

 20) Apresentar, obrigatoriamente, prazo de garantia dos serviços e das 

peças de reposição de, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 21) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela 

empresa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços 

referenciados neste Contrato; 
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 22) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da 

remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas 

dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de 

pessoal, diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços 

prestados; 

 23) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., 

que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, 

adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, em prazo não 

superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

 24) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 

Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o 

horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à 

CONTRATANTE; 

 25) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer 

trabalho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

 26) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito 

funcionamento das empilhadeiras ou na rotina do Fórum Eleitoral de Maceió; 

27) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 

impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de 

imediato e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a 

execução dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos 

de conclusão estabelecidos neste contrato. 

28) Apresentar certidão negativa de tributos federais  junto à  Receita 

Federal do Brasil até o dia 05/10/2019. Caso a contratada não cumpra a 

obrigação estabelecida na presente alínea, o contrato será extinto de pleno 

direito. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a 

execução dos serviços objeto do presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela 

Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 
às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 
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acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Aplica-se, no que couber, a Resolução TRE/AL nº 

15.559/2014, que institui o Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário 

Eleitoral de Alagoas. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
 a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e 
designados para tanto, os quais deverão informar nos autos do correspondente 
Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e 
legais, exijam medidas corretivas; 
 
 b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 

(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando 

prestados estes de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do 

ateste pela Coordenadoria de Serviços Gerais. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  
 
 O prazo de vigência deste contrato será de 16 (dezesseis) meses, 

contados a partir do dia 22 do corrente mês, com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, não sendo permitida sua 
prorrogação. 
 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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 - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar 

as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 

aplicadas cumulativamente: 

a) 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 
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b) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão do atraso no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Declaração de 
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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 8.666/93. 

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. 
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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 

8.666/93 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. 

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 DOZE – DA RESCISÃO 

  Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 

estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, 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 TREZE - DAS ALTERAÇÕES 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 

devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA  QUATORZE - 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 Sr. Desembargador-Presidente deste Regional 

(evento SEI nº XXXX) e às estipulações da proposta de preços da Contratada 

(evento SEI nº 0536728), constantes no procedimento administrativo nº 

0009925-86.2018.6.02.8000. 

CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 

 O Termo de Referência passará a compor o Anexo deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
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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 DEZESSETE - DO FORO 

 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

  E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
assinado pelos representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, XX de maio de 2019. 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa 

Julliano Araújo Nigro 
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2019.
À AJ-DG, 
com minuta de contrato alterada , para inclusão da

alínea "28" na Cláusula Oitava.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/08/2019, às 14:34, 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
0579428 e o código CRC 6533E61A.
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MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA SERVIÇOS REFORMAS E 
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA EM 
GERAL EIRELI - ME. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado 

na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 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, casado, 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 SERVIÇOS REFORMAS E MANUTENÇÃO 

DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI - ME, com endereço na Rua São Nicolau, 

427, Ipsep, Recife/PE, CEP: 51350-530, telefone: (81) 4101-9072, e-mail: 

comercial@nigroempilhadeiras.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.988.802/0001-30, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por Julliano Araújo Nigro, portador da Carteira de Identidade nº 

6370370 SSP-PE e inscrito no CPF sob o nº 064751254-82, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, 

com fulcro no art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo 

Decreto nº 5.450/2005, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 

21/06/1993, ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas 

disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 

público. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, 

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, 

seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de 
peças, nos seguintes equipamentos:  
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a) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007; 

b) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1645. Ano de aquisição: 2012; 

c) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 
2.000kg; 
 

d) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 
2.200kg. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme discriminado 

abaixo: 

1) Empilhadeira Elétrica 
 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM. 

Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado 

também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem 

as solicitações. 

Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes 

serviços: 

- Lubrificação 

- Lubrificar todas as peças móveis; 

- Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria; 

- Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes; 

- Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação; 

- Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras; 

- Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da 

tração. 

Vazamentos 

- Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos; 
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- Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos; 

- Examinar vazamentos no porta garfos; 

- Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas; 

- Examinar estado geral das mangueiras. 

Rodas 

- Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração; 

- Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no 

revestimento. 

Freios 

- Ajustar a folga do freio eletromagnético.     

Níveis de óleo 

- Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico; 

- Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário. 

Componentes eletroeletrônicos 

- Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo 

da torre de elevação; 

- Examinar todos os conectores elétricos; 

- Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria. 

Componentes da torre de elevação 

- Ajustar a tensão das correntes de elevação; 

- Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi; 

- Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a 

fissuras; 

- Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre; 

- Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis; 

- Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e 

entre quadros médio e interno; 

Bateria 

- Seguir corretamente o procedimento de carga; 
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- Verificar o nível de água da bateria, carregando-a sempre que necessário com 

o fluido recomendado; 

- Verificar os bornes quanto à oxidação. 

Chassi 

- Verificar existência de fissuras; 

- Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria 

Motores 

- Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção. 

2) Transpaletes Hidráulicos 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e da Seção de Almoxarifado. Dois transpaletes 

estão localizados no FEM e dois na Seção de Almoxarifado. 

Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços: 

- Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está 

sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos: 

- Abaixar completamente os garfos; 

- Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059); 

- Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), 

deslocando a bomba; 

- Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba; 

- Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do 

conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico; 

- Remover o pistão de elevação; 

- Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso 

(0401021) suavemente; 

- Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar 

o pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar com óleo até o nível do 

bujão (+/- 75ml); 

- Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico 

(0401059); 

- Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador 

manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba; 
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- Recolocar o bujão de borracha na bomba; 

Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição 

“levantar”. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará 

à Contratada, o valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), sendo o 

valor total deste contrato de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitoceentos reais), 

considerando a vigência contratual de 16 (dezesseis) meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da 

Contratada, como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas 

operacionais e outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, 
através de ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente 
informada, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores 
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 

anexar à Nota Fiscal documento que comprove tal opção e Declaração 

conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal nº 480 de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 

pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de 

pagamento. 

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 
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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 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE 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 através de seus 

servidores nomeados, podendo para isso: 

 a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos 

serviços; 

 b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 

fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo contratado; 

 c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 

funcionário(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que 

não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou 

coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a 

fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, 

baseado nos dispositivos contratuais e legais; 

 d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o 

serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL 

atestará, na forma e prazo estabelecidos neste Termo, a execução e conclusão 

do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas 

por concluídas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 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 n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes 
correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por 
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meio de apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua 
cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 

 1) 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 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada 

pela COSEG/SMR; 

 2) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

 3) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

 4) 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 TRE/AL; 

 5) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 

 6) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no 

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a 

prejudicá-los; 

 7) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao (à) 

CONTRATADO(A) otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com 

vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

        8) Executar manutenção preventiva trimestralmente, realizando as 

verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários 

para mantêlos em perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de 

segurança; 

 9) Elaborar e entregar, para cada manutenção preventiva realizada, 

Relatório de Manutenção, contendo informações necessárias ao 

acompanhamento das manutenções; 

 10) Fornecer os componentes necessários à realização das manutenções, 

assim como a aplicação de qualquer material complementar aos trabalhos tais 

como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, produtos de 

limpeza, isolantes, etc; 

 11) Realizar os serviços de assistência corretiva e de plantão por meio do 

envio de profissional técnico ao Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e à Seção de 
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Almoxarifado, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras 

providências, tantas vezes quantas forem necessárias, preenchendo na ocasião 

o impresso próprio de atendimento que deverá constar dados gerais como: 

marca, modelo, local da instalação, defeito reclamado, solução apresentada, 

relação de peças substituídas, data e horários inicial e final do serviço, além da 

identificação do técnico que prestou o atendimento, devendo uma via do 

respectivo impresso ser entregue ao TRE/AL; 

 12) Solicitar autorização expressa e por escrito da fiscalização do TRE/AL, 

caso seja necessária a retirada das empilhadeiras ou dos transpaletes das 

dependências da contratada para a execução de qualquer serviço de conserto, 

para os registros necessários à movimentação dos bens. O prazo para 

devolução dos equipamentos não deve ser superior a 15 (quinze) dias úteis; 

 13) Conseguir aprovação expressa, do Contratante, de orçamento 

apresentado para reposição/substituição de peças, iniciando a execução dos 

serviços de manutenção corretiva, somente após tal aprovação; 

 14) Utilizar, para reposição, peças novas, originais ou similares (sem uso 

prévio); 

         15) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 

procedência das peças que necessitarem de substituição; 

 16) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 

principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos 

de Proteção Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos 

serviços constantes deste Contrato, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 

responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e 

equipamentos empregados; 

 17) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 

principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

 18) Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer 

anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os 

esclarecimentos julgados necessários e apresentando solução técnica para sua 

correção; 

 19) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 

para a prestação dos serviços; 

 20) Apresentar, obrigatoriamente, prazo de garantia dos serviços e das 

peças de reposição de, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 21) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela 

empresa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços 

referenciados neste Contrato; 
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 22) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da 

remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas 

dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de 

pessoal, diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços 

prestados; 

 23) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., 

que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, 

adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, em prazo não 

superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

 24) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 

Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o 

horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à 

CONTRATANTE; 

 25) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer 

trabalho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

 26) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito 

funcionamento das empilhadeiras ou na rotina do Fórum Eleitoral de Maceió; 

27) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 

impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de 

imediato e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a 

execução dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos 

de conclusão estabelecidos neste contrato. 

28) Apresentar Certidão Negativa  de Débitos de tributos federais  junto à  

Receita Federal do Brasil até o dia 05/10/2019, sob pena de extinção 

antecipada do contrato, conforme previsto no parágrafo único da Cláusula 

Doze. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a 

execução dos serviços objeto do presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela 

Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 
às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 
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acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Aplica-se, no que couber, a Resolução TRE/AL nº 

15.559/2014, que institui o Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário 

Eleitoral de Alagoas. 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
 a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e 
designados para tanto, os quais deverão informar nos autos do correspondente 
Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e 
legais, exijam medidas corretivas; 
 
 b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 

(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando 

prestados estes de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do 

ateste pela Coordenadoria de Serviços Gerais. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  
 
 O prazo de vigência deste contrato será de 16 (dezesseis) meses, 

contados a partir da data da assinatura deste contrato, com eficácia legal após 
a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, não sendo permitida sua 
prorrogação. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser extinto de pleno direito antes do 

prazo originalmente previsto para sua vigência, se a contratada não apresentar 

a Certidão Negativa de Débitos de tributos federais  junto à  Receita Federal do 

Brasil até o dia 05/10/2019. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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. 
 

Minuta do contrato alterada (0579553)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 215



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº XX/2019 
Processo SEI nº 0009925-86.2018.6.02.8000 
 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar 

as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 

aplicadas cumulativamente: 

a) 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 

b) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão do atraso no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Declaração de 
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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 8.666/93. 

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. 
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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 

8.666/93 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. 

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 DOZE – DA RESCISÃO 

  Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 

estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, 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 TREZE - DAS ALTERAÇÕES 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 

devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA  QUATORZE - 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 Sr. Desembargador-Presidente deste Regional 

(evento SEI nº XXXX) e às estipulações da proposta de preços da Contratada 

(evento SEI nº 0536728), constantes no procedimento administrativo nº 

0009925-86.2018.6.02.8000. 

CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 
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 O Termo de Referência passará a compor o Anexo deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 DEZESSETE - DO FORO 

 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

  E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
assinado pelos representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, XX de maio de 2019. 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa 

Julliano Araújo Nigro 

 

 

Minuta do contrato alterada (0579553)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 218



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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2019.
À AJ-DG,
Com minuta de contrato ajustada para incluir o

parágrafo único na Cláusula Doze, bem como para alterar o
prazo inicial de vigência e a redação da alínea "28" da
Cláusula Oitava.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/08/2019, às 16:59, 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
0579554 e o código CRC 407029C9.

0009925-86.2018.6.02.8000 0579554v1
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PROCESSO : 0009925-86.2018.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS. CONTRATAÇÃO DIRETA.

 

Parecer nº 1623 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Versam os presentes autos eletrônicos sobre

contratação de empresa para prestação de serviço de
manutenção (preventiva e corretiva), sem fornecimento de
peças, das 2 (duas) empilhadeiras elétricas e 4 (quatro)
transpaletes hidráulicos que operam no galpão de
armazenamento de urnas, conforme termo de referência 
(0493248), em face da necessidade de manter os
equipamentos – necessários à movimentação das urnas
eletrônicas - em condição de uso.

A análise da regularidade do procedimento foi
iniciada quando da emissão do Parecer 904
(0539850), ocasião em que esta Assessoria Jurídica
opinou pela possibilidade da contratação  da
empresa SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
EM GERAL EIRELI - ME (Nigro Empilhadeiras) - CNPJ nº
12.988.802/0001-30 pelo  valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e
cinquenta reais), totalizando o valor  de R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais), para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e
transpaletes hidráulicos, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses,
conforme proposta comercial 0536728, tudo com base no
artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e como constante na
minuta do contrato  (0539331), que seguiu aprovada, em face
de sua regularidade jurídica e na forma do parágrafo único do
artigo 38, da Lei nº 8.666/93. 

Ocorre que, tendo em vista a situação relatada no
despacho contido no evento 0565689, verificou-se pendência
na situação jurídica da futura contratada.  Por meio do
Despacho 0575248, esta AJ-DG sugeriu que se consultasse a
empresa sobre o prazo necessário à regularização de sua
situação, o que foi atendido pela SEIC (0578757).  Em face da
resposta dada pela empresa em questão, informando que sua
situação estaria regular até meados de setembro e tendo em
vista a imprescindibilidade do serviço, conforme bem
sintetizado pela SEGEC (0564985), esta Assessoria Jurídica
sugeriu a inclusão na minuta contratual de uma cláusula
estipulando prazo  para regularização da pendência
verificada, sob pena de rescisão (0578911).

Eis que agora retornam os autos com a nova versão
da minuta (0579553) elaborada pela SLC, satisfazendo a
diligência recomendada por esta AJ-DG.

Dessa forma, em complemento ao antedito
parecer,  diante da situação de dispensa verificada, esta AJ-
DG ratifica a possibilidade da contratação da
empresa SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
EM GERAL EIRELI - ME (Nigro Empilhadeiras) - CNPJ nº
12.988.802/0001-30 pelo  valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e
cinquenta reais), totalizando o valor  de R$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos reais), para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e
transpaletes hidráulicos, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses,
conforme proposta comercial 0536728, tudo com base no
artigo 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e como consta na
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minuta do contrato 0579553, que segue aprovada, em face de
sua regularidade jurídica e na forma do parágrafo único do
artigo 38, da Lei nº 8.666/93. 

  Outrossim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício e do
seguinte, 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, de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa, com as alterações do Decreto
9.412/2012

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 12/08/2019, às 17:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/08/2019, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0579595 e o código CRC 21C90D73.

0009925-86.2018.6.02.8000 0579595v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 15 de agosto de 2019.

Tendo em vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, inserto
no Parecer 1623 (0579595), com opinativo pela legalidade do procedimento em tela,
faço os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, sugerindo, com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, a
dispensa de licitação nos presentes autos.

 

Nesse caso, proponho que seja autorizada a contratação da empresa SERVIÇOS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI - ME (Nigro Empilhadeiras) - CNPJ
nº 12.988.802/0001-30 pelo  valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais),
totalizando o valor  de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), para prestação
de serviços de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes
hidráulicos, pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, conforme proposta
comercial 0536728.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/08/2019, às 11:49, 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
0581267 e o código CRC A9016A80.

0009925-86.2018.6.02.8000 0581267v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.
 
Após a detida análise da instrução observada nos

presentes autos, constato a regularidade da contratação sugerida,
desde que observado o pontuado pela Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral (0578911), que visa à contratação da prestação dos
serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e
corretiva, sem fornecimento de peças, nos seguintes equipamentos:

 
a) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária.
Marca: PALETRANS. Modelo: PT –1654. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007;
b) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária.
Marca: PALETRANS. Modelo: PT –1645. Ano
de aquisição: 2012;
c) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca:
PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano
fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de
carga: 2.000kg;
d) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca:
PALETRANS. Modelo: TM-2220. Ano
fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de
carga: 2.200kg.

 
Isso posto, APROVO a minuta de contrato que consta dos

autos (0579553) e, com isso, AUTORIZO a contratação, mediante
dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93, da empresa SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE
EMPILHADEIRAS EM GERAL EIRELI - ME (Nigro Empilhadeiras) -
CNPJ nº 12.988.802/0001-30, pelo valor mensal de R$ 1.050,00 (mil
e cinquenta reais), totalizando o valor  de R$ 16.800,00 (dezesseis
mil e oitocentos reais), para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes hidráulicos,
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preventiva e corretiva de empilhadeiras e transpaletes hidráulicos,
pelo prazo de 16 (dezesseis) meses, conforme proposta
comercial 0536728.

 
Saliento, outrossim, a necessidade de irrestrita

observância da Cláusula Oitava, alínea 28, da minuta contratual,
dispositivo que estipula a obrigação da contratada de apresentar a
necessária Certidão Negativa de Débitos de tributos federais a ser
obtida junto à Receita Federal do Brasil até o dia 05/10/2019, fato
que, uma vez não observado, ensejará a extinção antecipada do
contrato conforme previsto no parágrafo único da Cláusula Doze do
mesmo instrumento pactual.

 
Sigam os autos à Secretaria de Administração para a

emissão de nota de empenho respectiva e adoção das demais
providências necessárias à efetivação do contrato.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/08/2019, 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
0581403 e o código CRC DD0A9AB3.

0009925-86.2018.6.02.8000 0581403v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
 
Em face da autorização da Presidência, conforme

teor do despacho de evento nº 0581403, direciono os autos à
SGO para emissão da correspondente nota de empenho.

Em paralelo, à SLC para confecção do contrato,
sem olvidar, quando da assinatura pela contratada, de
recomendá-la da necessidade de irrestrita observância da
Cláusula Oitava, alínea 28, do instrumento contratual, que
estipula a obrigação da contratada de apresentar a necessária
Certidão Negativa de Débitos de tributos federais a ser obtida
junto à Receita Federal do Brasil até o dia 05/10/2019, fato
que, uma vez não observado, ensejará a extinção antecipada
do contrato conforme previsto no Parágrafo Único da
Cláusula Doze.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2019, às 19:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582977 e o código CRC 398ECFB7.

0009925-86.2018.6.02.8000 0582977v1

  

Despacho GSAD 0582977         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 225



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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
À SGO,
informando que o contrato terá o número nº

27/2019.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/08/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583371 e o código CRC 06E17736.

0009925-86.2018.6.02.8000 0583371v1
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 
EMPILHADEIRAS, CELEBRADO COM A 
EMPRESA SERVIÇOS REFORMAS E 
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA EM 
GERAL EIRELI - ME. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado 

na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 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, casado, 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 SERVIÇOS REFORMAS E MANUTENÇÃO 

DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI - ME, com endereço na Rua São Nicolau, 

427, Ipsep, Recife/PE, CEP: 51350-530, telefone: (81) 4101-9072, e-mail: 

comercial@nigroempilhadeiras.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

12.988.802/0001-30, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por Julliano Araújo Nigro, portador da Carteira de Identidade nº 

6370370 SSP-PE e inscrito no CPF sob o nº 064751254-82, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPILHADEIRAS E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, 

com fulcro no art. 24, II, da Lei n°. 8.666/93, devendo ser observadas as 

seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

  Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo 

Decreto nº 5.450/2005, sendo-lhe aplicada, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 

21/06/1993, ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas 

disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito 

público. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, 

do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, 

seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação dos serviços técnicos 
especializados de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de 
peças, nos seguintes equipamentos:  

a) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1654. Ano fabricação/modelo: 2007/2007; 

Contrato nº 27/2019 para check-list (0583373)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 227

mailto:comercial@nigroempilhadeiras.com.br
http://www.tre-al.gov.br/


 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº 27/2019 
Processo SEI nº 0009925-86.2018.6.02.8000 
 

 

b) 01 (uma) empilhadeira elétrica tracionária. Marca: PALETRANS. 
Modelo: PT – 1645. Ano de aquisição: 2012; 

c) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2007/2007. Capacidade de carga: 
2.000kg; 
 

d) 02 (dois) transpaletes hidráulicos. Marca: PALETRANS. Modelo: TM-
2220. Ano fabricação/modelo: 2013/2013. Capacidade de carga: 
2.200kg. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados deverão ser prestados, conforme discriminado 

abaixo: 

1) Empilhadeira Elétrica 
 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM. 

Além da manutenção preventiva mencionada no item anterior, o Contratado 

também deverá realizar manutenções corretivas, tantas vezes quantas forem 

as solicitações. 

Durante as manutenções preventivas deverão ser realizados os seguintes 

serviços: 

- Lubrificação 

- Lubrificar todas as peças móveis; 

- Lubrificar rolamentos dos roletes que suportam a bateria; 

- Lubrificar correntes de elevação com spray para correntes; 

- Lubrificar as pistas de rolamento dos perfis da torre de elevação; 

- Engraxar rolamentos das polias das correntes e das mangueiras; 

- Engraxar engrenagem e pinhão do motor de direção elétrica/redutor da 

tração. 

Vazamentos 

- Examinar o redutor da tração quanto a vazamentos; 

- Examinar vazamentos nos cilindros hidráulicos; 

- Examinar vazamentos no porta garfos; 
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- Examinar vazamentos em todas as conexões hidráulicas; 

- Examinar estado geral das mangueiras. 

Rodas 

- Examinar torque de aperto dos parafusos da roda de tração; 

- Examinar o desgaste da roda de tração e de carga, assim como danos no 

revestimento. 

Freios 

- Ajustar a folga do freio eletromagnético.     

Níveis de óleo 

- Verificar nível de óleo do reservatório hidráulico; 

- Limpar o filtro de retorno do óleo e substituir, se necessário. 

Componentes eletroeletrônicos 

- Examinar o desligamento do motor-bomba ao fim do avanço e ao fim do recuo 

da torre de elevação; 

- Examinar todos os conectores elétricos; 

- Examinar o estado de conservação dos cabos de bateria. 

Componentes da torre de elevação 

- Ajustar a tensão das correntes de elevação; 

- Examinar desgastes nos perfis da torre de elevação e dos braços do chassi; 

- Examinar visualmente todos os quadros da torre de elevação quanto a 

fissuras; 

- Verificar folgas de rolamento nos perfis da torre; 

- Verificar a ponta do garfo quanto a desníveis; 

- Verificar folgas entre roletes da torre entre os quadros externo e médio, e 

entre quadros médio e interno; 

Bateria 

- Seguir corretamente o procedimento de carga; 

- Verificar o nível de água da bateria, carregando-a sempre que necessário com 

o fluido recomendado; 

- Verificar os bornes quanto à oxidação. 

Contrato nº 27/2019 para check-list (0583373)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 229



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Contrato nº 27/2019 
Processo SEI nº 0009925-86.2018.6.02.8000 
 

 

Chassi 

- Verificar existência de fissuras; 

- Examinar rolamentos dos roletes suporte da bateria 

Motores 

- Verificar ruídos nos rolamentos dos motores de tração, elevação e de direção. 

2) Transpaletes Hidráulicos 

Deverá ser realizada manutenção preventiva programada por técnicos da 

CONTRATADA, trimestralmente, em horário compatível com o expediente do 

Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e da Seção de Almoxarifado. Dois transpaletes 

estão localizados no FEM e dois na Seção de Almoxarifado. 

Durante a manutenção preventiva deverão ser realizados os seguintes serviços: 

- Trocar o óleo hidráulico (ideal para a temperatura onde o equipamento está 

sendo utilizado) e o conjunto de reparo seguindo os seguintes passos: 

- Abaixar completamente os garfos; 

- Soltar o parafuso do apoio hidráulico (0401059); 

- Levantar o chassi até poder liberar o pistão de elevação (0428011), 

deslocando a bomba; 

- Retirar o bujão de borracha (0401182) da bomba; 

- Soltar o parafuso do corpo da bomba (0401021); remover todas as peças do 

conjunto da sede cônica; deixar escoar todo o óleo hidráulico; 

- Remover o pistão de elevação; 

- Após sua limpeza, recolocar o conjunto da sede cônica e apertar o parafuso 

(0401021) suavemente; 

- Colocar óleo novo até a altura da gaxeta, aproximadamente 125ml. Recolocar 

o pistão de elevação e abaixá-lo até o final. Completar com óleo até o nível do 

bujão (+/- 75ml); 

- Voltar a bomba à posição normal e colocar o parafuso do apoio hidráulico 

(0401059); 

- Bombear rápido, aproximadamente dez vezes, a alavanca com o acionador 

manual (0427055) na posição “neutro”, para sangrar a bomba; 

- Recolocar o bujão de borracha na bomba; 

Testar a bomba, bombeando a alavanca, com o acionador manual na posição 

“levantar”. 
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CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará 

à Contratada, o valor mensal de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), sendo o 

valor total deste contrato de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitoceentos reais), 

considerando a vigência contratual de 16 (dezesseis) meses. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 

despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da 

Contratada, como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas 

operacionais e outras. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação da 

Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, 
através de ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente 
informada, em até 10 (dez) dias úteis, devidamente atestada pela Seção de 
Manutenção e Reparos do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores 
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá 

anexar à Nota Fiscal documento que comprove tal opção e Declaração 

conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal nº 480 de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do 

pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de 

pagamento. 

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; 
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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 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE 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 através de seus 

servidores nomeados, podendo para isso: 

 a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos 

serviços; 

 b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a 

fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da 

execução do escopo contratado; 

 c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de 

funcionário(s) da CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que 

não estiver(em) utilizando os equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou 

coletivos que os serviços necessitarem, que embaraçar(em) ou dificultar(em) a 

fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) julgar inconveniente, 

baseado nos dispositivos contratuais e legais; 

 d) Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, estando o 

serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL 

atestará, na forma e prazo estabelecidos neste Termo, a execução e conclusão 

do serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas 

por concluídas pela CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 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 n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão 
Administrativas)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes 
correrão à conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por 
meio de apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua 
cobertura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São obrigações da CONTRATADA: 
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 1) 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 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada 

pela COSEG/SMR; 

 2) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços; 

 3) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL; 

 4) 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 TRE/AL; 

 5) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a 

obter uma operação correta e eficaz; 

 6) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no 

seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a 

prejudicá-los; 

 7) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao (à) 

CONTRATADO(A) otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com 

vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE; 

        8) Executar manutenção preventiva trimestralmente, realizando as 

verificações/testes, bem como os demais procedimentos que julgar necessários 

para mantêlos em perfeito estado de funcionamento e em perfeita condição de 

segurança; 

 9) Elaborar e entregar, para cada manutenção preventiva realizada, 

Relatório de Manutenção, contendo informações necessárias ao 

acompanhamento das manutenções; 

 10) Fornecer os componentes necessários à realização das manutenções, 

assim como a aplicação de qualquer material complementar aos trabalhos tais 

como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrificantes, graxas, produtos de 

limpeza, isolantes, etc; 

 11) Realizar os serviços de assistência corretiva e de plantão por meio do 

envio de profissional técnico ao Fórum Eleitoral de Maceió – FEM e à Seção de 

Almoxarifado, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras 

providências, tantas vezes quantas forem necessárias, preenchendo na ocasião 

o impresso próprio de atendimento que deverá constar dados gerais como: 

marca, modelo, local da instalação, defeito reclamado, solução apresentada, 

relação de peças substituídas, data e horários inicial e final do serviço, além da 
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identificação do técnico que prestou o atendimento, devendo uma via do 

respectivo impresso ser entregue ao TRE/AL; 

 12) Solicitar autorização expressa e por escrito da fiscalização do TRE/AL, 

caso seja necessária a retirada das empilhadeiras ou dos transpaletes das 

dependências da contratada para a execução de qualquer serviço de conserto, 

para os registros necessários à movimentação dos bens. O prazo para 

devolução dos equipamentos não deve ser superior a 15 (quinze) dias úteis; 

 13) Conseguir aprovação expressa, do Contratante, de orçamento 

apresentado para reposição/substituição de peças, iniciando a execução dos 

serviços de manutenção corretiva, somente após tal aprovação; 

 14) Utilizar, para reposição, peças novas, originais ou similares (sem uso 

prévio); 

         15) Apresentar, sempre que solicitado, os documentos que comprovem a 

procedência das peças que necessitarem de substituição; 

 16) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, 

principalmente de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos 

de Proteção Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos 

serviços constantes deste Contrato, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, 

responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e 

equipamentos empregados; 

 17) Promover a sinalização e proteção adequadas relativas aos serviços, 

principalmente nas áreas de risco de acidentes; 

 18) Comunicar ao Gestor ou Fiscal do contrato, por escrito, qualquer 

anormalidade ou inconsistência, de caráter urgente, prestando os 

esclarecimentos julgados necessários e apresentando solução técnica para sua 

correção; 

 19) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às 

substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados 

para a prestação dos serviços; 

 20) Apresentar, obrigatoriamente, prazo de garantia dos serviços e das 

peças de reposição de, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 21) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela 

empresa responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços 

referenciados neste Contrato; 

 22) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da 

remessa e devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas 

dependências ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de 

pessoal, diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços 

prestados; 
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 23) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., 

que será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, 

adequadamente, a respectiva remoção e destinação final, em prazo não 

superior a 48 (quarenta e oito) horas; 

 24) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da 

Administração, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o 

horário estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à 

CONTRATANTE; 

 25) Refazer de imediato, sem ônus para a CONTRATANTE, qualquer 

trabalho inadequadamente executado e recusado pela fiscalização; 

 26) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e 

oito) horas, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito 

funcionamento das empilhadeiras ou na rotina do Fórum Eleitoral de Maceió; 

27) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que 

impeçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de 

imediato e em comum acordo com a CONTRATANTE, nova data para a 

execução dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos 

de conclusão estabelecidos neste contrato. 

28) Apresentar Certidão Negativa  de Débitos de tributos federais  junto à  

Receita Federal do Brasil até o dia 05/10/2019, sob pena de extinção 

antecipada do contrato, conforme previsto no parágrafo único da Cláusula 

Doze. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 

pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a 

execução dos serviços objeto do presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 

publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela 

Administração. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do 
contrato, a contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 
exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 
cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 
às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 
acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Aplica-se, no que couber, a Resolução TRE/AL nº 

15.559/2014, que institui o Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário 

Eleitoral de Alagoas. 
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CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
 a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os 
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e 
designados para tanto, os quais deverão informar nos autos do correspondente 
Processo Administrativo, as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as 
ocorrências de quaisquer fatos, que, baseado nos dispositivos contratuais e 
legais, exijam medidas corretivas; 
 
 b) Proceder ao pagamento dos serviços contratados no prazo de até 10 

(dez) dias úteis após o recebimento de documento fiscal hábil, quando 

prestados estes de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do 

ateste pela Coordenadoria de Serviços Gerais. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  
 
 O prazo de vigência deste contrato será de 16 (dezesseis) meses, 

contados a partir da data da assinatura deste contrato, com eficácia legal após 
a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União, não sendo permitida sua 
prorrogação. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – O contrato poderá ser extinto de pleno direito antes do 

prazo originalmente previsto para sua vigência, se a contratada não apresentar 

a Certidão Negativa de Débitos de tributos federais  junto à  Receita Federal do 

Brasil até o dia 05/10/2019. 

 
CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 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 - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar 

as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser 

aplicadas cumulativamente: 

a) 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 
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b) Multa de mora de 0,5% (meio por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão do atraso no cumprimento do objeto ou na 
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato; 
 
c) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor integral do contrato, em 
razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou sobre o valor 
remanescente no caso de inexecução parcial. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e Declaração de 
Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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 8.666/93. 

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. 
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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 

8.666/93 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. 

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 DOZE – DA RESCISÃO 

  Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos 

estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, 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 TREZE - DAS ALTERAÇÕES 

 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 

devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA  QUATORZE - 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 Sr. Desembargador-Presidente deste Regional 

(evento SEI nº 0581403) e às estipulações da proposta de preços da Contratada 

(evento SEI nº 0536728), constantes no procedimento administrativo nº 

0009925-86.2018.6.02.8000. 

CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 

 O Termo de Referência passará a compor o Anexo deste Contrato, 

independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
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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 DEZESSETE - DO FORO 

 Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 

dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

 

  E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai 
assinado pelos representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, 20 de agosto de 2019. 

Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente do TRE/AL 

 

Pela Empresa 

Julliano Araújo Nigro 
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
À COMAP,
para fins de check-list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/08/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583374 e o código CRC 8C51D155.
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0009925-86.2018.6.02.8000

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

 
Item                                                Questionário

Sim
Não
N/A

                                                    Evento

     1

As informações relativas ao resultado do certame, à qualificação
da futura fornecedora e do respectivo representante (se for o
caso) foram corretamente inseridas no formulário
correspondente ao contrato, publicado como parte integrante do
edital?

   SIM
                                                   0581403

                                                   0583373

     2
As certidões comprobatórias do estado de regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS da contratada foram
juntadas aos autos e estão todas válidas?

   SIM

   0537356 (Trabalhista)

   0583456 (FGTS)

   0583514 (Municipal)

   0557008 (Estadual)

   0578631 (Federal vencida, observar o penúltimo parágrafo do Despacho
GPRES 0581403)

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos decorrentes de
licitações. Página 1 | 1

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/08/2019, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583393 e o código CRC FD65D52A.
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atualização da

certidão de débitos municipais da empresa Serviços Reformas
e Manutenção de Empilhadeira em Geral EIRELLI - ME, CNPJ
12.988.802/0001-30.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/08/2019, às 15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0583480 e o código CRC 986D734B.
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3314-70-8 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP E APAR P/ TRANSP E ELEVAÇÃO DE CARGAS
4663-00-0 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
7739-09-9 ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIP COM E INDUST N/ ESP ANTERIORM, SEM OPERADOR
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

4. CNPJ/CPF

2. CMC

437.924-1

12.988.802/0001-30

SERVICOS REFORMAS MANUT EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI ME

1. Denominação Social/Nome

3. Endereço

Recife, 20 de AGOSTO de 2019

Certidão Negativa
Débitos Fiscais

5. Atividade Econômica

RUA SAO NICOLAU, 427

6. Descrição

9. Código de Autenticidade 10. Expedida em

Nº da Certidão
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

BAIRRO IPSEP, CEP 51350-530, RECIFE-PE

7. Ressalva

8. Validade/Autenticidade

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e na conformidade com os registros cadastrais
/ fiscais, nesta  data, que  o  contribuinte  de  que trata a presente certidão está
regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos
municipais.

* * * * * * * * * * *

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua
autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

138079879

651.3559.9633

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

15 de AGOSTO de 2019

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao vosso despacho, evento 0583480,

segue a certidão solicitada, evento 0583514.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 20/08/2019, às 15:47, 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
0583515 e o código CRC 18A6BD7F.
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20/08/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JLF6284UV87FM&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=JLF6284UV87FM&View=Message&Print=Yes 1/1

De: "Ingrid Brêda de Gusmão Pereira" <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Para: comercial@nigroempilhadeiras.com.br
Data: 20/08/2019 05:53 PM
Assunto: Contrato nº 27/2019 para assinatura

Boa Tarde!
encaminho em anexo o contrato nº 27/2019 para impressão de  duas vias e assinatura das mesmas.
Solicito que após a assinatura as duas vias sejam encaminhadas para a Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL,
localizado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió/AL.
 
Ressalto a necessidade de irrestrita observância da Cláusula Oitava, alínea 28, do instrumento contratual, que estipula
a obrigação da contratada de apresentar a necessária Certidão Negativa de Débitos de tributos federais a ser obtida
junto à Receita Federal do Brasil até o dia 05/10/2019, sob pena de extinção antecipada do contrato, conforme
previsto no Parágrafo Único da Cláusula Doze.
 
Atenciosamente,
 
Ingrid Pereira de Lima Araujo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL
 

Anexados:

Arquivo: 27 - Manutenção de empilhadeira -
PA 0009925-86.2018.6.02.8000.pdf

Tamanho:
224k

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, 30 de agosto de 2019.
Prezados,
Na cláusula dez da minuta contratual (0579553) há

previsão de que a eficácia legal começará a contar da
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. De outra
banda, o parágrafo único da referida cláusula estabelece
necessidade de apresentação de certidão até o dia 05/10/2019.

Com isso, ao nosso sentir, parece prudente
aguardar a publicação do extrato contratual para, só após,
emitir o empenho. Com a definição do termo a quo da
vigência contratual e da produção dos efeitos teremos o valor
a ser empenhado para o exercício de 2019 e evitaremos
possíveis anulações.

Att.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 30/08/2019, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0587569 e o código CRC CECCD456.
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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: 12/09/2019 15:53:42

Origem: Setor de Licitações e Contratos

Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE

Ofício: 5497695

Data prevista de publicação: 13/09/2019

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

12017738
Extrato do Contrato nº 27-2019 - - PA

0009925-86.2018.rtf

e39949d01a59d8d9

4e356d9f9b660526
3,00 R$ 99,12

Total da matéria 3,00
R$

99,12

TOTAL DO OFICIO 3,00
R$

99,12

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5497695

1 de 1 12/09/2019 15:54
Comprovante de envio de publicação do extrato no DOU (0593815)         SEI 0009925-86.2018.6.02.8000 / pg. 263



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 05302019091300127
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Nº 178, sexta-feira, 13 de setembro de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

DIRETORIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
COORDENADORIA DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR

DA UNIÃO
NÚCLEO DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

ESPÉCIE: Termo de Credenciamento nº 23/2019, celebrado entre o Superior Tribunal
Militar, com a interveniência do Plano de Saúde da Justiça Militar da União-PLAS/JMU, e o
Serviço de Hemoterapia Madre Regina Ltda. OBJETO: prestação de serviço de assistência
médica. Programa de Trabalho: 02.301.0566.2004.0001. Elementos de Despesas: 3.3.90.36
e 3.3.90.39. VIGÊNCIA: 60 meses a contar da data de sua assinatura. FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 25, "caput" da Lei nº 8.666/93, Ato Normativo nº 315, de 07.02.2019, Aviso de
Credenciamento nº 01/2019. DATA DE ASSINATURA: 11.09.2019. ASSINAM: Silvio Artur
Meira Starling, Diretor-Geral, pelo Credenciante, e Carlos Henrique Delmonaco e Carlos de
Almeida Vasques de Carvalho Neto, Representantes Legais, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 33/2019

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada para atualização de licenças Autodesk Building
Design Suite Premium para Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection,
assim como aquisição de licenças Architecture Engineering & Contruction Collection, com
upgrade para novas versões dos softwares e serviços de garantia pelo período de 36(trinta
e seis) meses, foi homologado pela Senhora Diretora da Secretaria de Administração, Maria
Cristina Turnes. Empresa Vencedora: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CNPJ:
04.198.254/0001-17 com valor total para o grupo de R$ 111.980,00, conforme Termo de
Homologação 8891752, constante do PAe/SEI 0006847-45.2019.4.01.8000. Ressalta-se que
os autos encontram-se com vistas franqueada a todos os interessados.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Pregoeira

(SIDEC - 12/09/2019) 090027-00001-2019NE800008

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 35/2019

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa para o fornecimento parcelado de açúcar cristal ao TRF 1ª Região,
durante o exercício de 2020, foi HOMOLOGADO pela Senhora Diretora da Secretaria de
Administração, Maria Cristina Turnes. Empresa Vencedora: N.S.S COMERCIAL &
CONSTRUTORA EIRELLI, CNPJ: 28.634.818/0001-85, que ofertou o valor total de R$
18.360,00, conforme Termo de Homologação 8891683, constante do PAe/SEI 0014733-
95.2019.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vistas franqueada a todos
os franqueados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIDEC - 12/09/2019) 090027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019 - UASG 90028

Nº Processo: TRF2-EOF-2019/247. Objeto: Aquisição e instalação de brasões,
confeccionados em aço escovado, e de letras de acrílico, para identificação dos gabinetes
dos desembargadores.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 13/09/2019 das 12h00 às 17h00.
Endereço: Rua do Acre N. 80 Sala 604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-00079-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 13/09/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
25/09/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 12/09/2019) 90028-00001-2019NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Sr. Aristides Pessoa de Pina.; Objeto do 3º Termo
Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Inciso II do art.57 da Lei 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02.061.0569.4257.6013; Elementos de Despesa: 3.3.90.36.21 (p/prof. Autônomo)
e 3.3.91.47.18 (p/contr.Previdenc); Data da assinatura: 03/09/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-
2016/00121; Contrato n.º 044/2016.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Energiza Engenharia Eireli.; Objeto do 1º Termo
Aditivo: Incluir 02 (dois) postos de trabalho de "Meio Oficial de Marcenaria", 02 (dois) de
"Pintor" e 02 (dois) de "Auxiliar de Manutenção", na Cláusula Segunda do Contrato
original; e acrescer o quantitativo de materiais e equipamentos, adequando
proporcionalmente o item 8.1 que trata do "Preço"; Fundamento Legal; Artigo 65, I, alínea
b e § 1º da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02.061.0569.4257.6013; Elementos de Despesa: 3.3.90.37.04; Data da assinatura:
06/09/2019; Proc. n.º TRF2-EOF-2018/00137; Contrato n.º 014/2019.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000824, emitida em 06/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: MENDELI REPRESENTAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Aquisição de
purificadores de água (Ata 094/2018). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do empenho: R$ 7.345,00
(sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais). Proc. nº TRF2-EOF-2018/00075.03.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000030, emitida em 15/03/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: KARLIN OLBERTZ NIEBUHR. Objeto: ministrar aula no curso "A nova Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro ", Modalidade de Licitação: art.25, II c/c 13,
VI da Lei nº 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013.Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 197,55
(cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Proc. nº TRF2-EOF-
2019/00047.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000825, emitida em 06/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: A R CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: Aquisição de
armário roupeiro em aço para os vestiários do prédio do TRF - 2ª RG. Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 449052. Valor total do
empenho: R$ 2.148,00 (dois mil, cento e quarenta e oito reais). Proc. nº TRF2- EO F -
2019/00132.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000823, emitida em 05/09/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: THE BEST PHARMA LTDA. Objeto: Aquisição de medicamentos e produtos
farmacêuticos (Ata 006/2019 - SJRJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 1.756,98
(um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos). Proc. nº TRF2-EOF-
2019/00088.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019 - SRP

Processo SEI nº 0028497-94.2019.4.03.8000
Registro de Preços para aquisição de fita de arquear para o Tribunal Regional

Federal da 3ª Região. Obtenção do edital: a partir de 16/09/2019, às 14h00, no endereço
eletrônico http://www.trf3.jus.br/transparencia/licitacoes/ ou na Divisão de Compras e
Licitações, situada na Avenida Paulista nº 1.842 - Torre Norte - 11º andar - Bela Vista - São Paulo
- SP - CEP 01310-945. Informações através dos telefones: (11) 3012-1674/1074/1075, das
11h00 às 19h00. Recebimento das propostas: até 02/10/2019, às 11h30, no endereço
eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Abertura das propostas: 02/10/2019, às 11h30.

São Paulo, 12 de setembro de 2019.
ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0005641-12.2019.
Ata de Registro de Preços nº 31/2019. OBJETO: Registro de preços de plano de

subscrição de licenças de software MySQL Enterprise Edition. PE: 33/2019. Fornecedor: VS
DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. Preços unitários: Item 1.1 - R$ 19.312,92 e Item
1.2 - R$ 38.767,67. VIGÊNCIA: 10.09.2019 a 10.03.2020. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs
8.666/93, 10.520/02 e Decreto 7.892/2013. SIGNATÁRIOS: Gaspar Paines Filho, Diretor
Geral e Julio Eduardo Costa Santos, Fornecedor.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 55/2017. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: RCE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMÁTICA LTDA. - ME. OBJETO:
Supressão de 12 unidades do item 13 da Ata de Registro de Preços n.º 26/2017 da Seção
Judiciária de Santa Catarina. OBJETO DO CONTRATO: Instalação Access Point. PA: 0013930-
02.2017. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor Geral, em 06/09/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
02/09/2019 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em
vigilância patrimonial e pessoal para a prestação de serviços de vigilância armada e desarmada,
a serem executados de forma contínua, com cessão de mão de obra e de todos os
equipamentos necessários, para atender às necessidades do Tribunal Regional Federal da 5ª
Região. Total de Itens Licitados: 00007 Novo Edital: 13/09/2019 das 08h00 às 12h00 e de13h00
às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcao - Bairro do Recife Bairro do
Recife - RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 13/09/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/09/2019, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 12/09/2019) 090031-00001-2019NE000089

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 23/2019; Processo SEI nº 0010618-70.2018.6.02.8000; Fund. Legal: artigos 538
e seguintes do Código Civil Brasileiro, Decreto nº 9.373/2018 e art.17 da Lei nº 8.666/1993.
Doador: União, através do TRE/AL; Donatária: Universidade Federal de Alagoas - UFAL,
CNPJ nº 24.464.109/0001-48; Objeto: doação de bens móveis permanentes(equipamentos
de informática), que foram classificados pela Comissão de Desfazimento de Bens Móveis
como antieconômicos; Valor dos bens: 19.475,50, Assinatura: 01/08/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 27/2019 ; Processo SEI nº 0009925-86.2018.6.02.8000 ; Fund. Legal: art. 24, II,
da Lei n°. 8.666/93; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa SERVIÇOS REFORMAS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI - ME, CNPJ: 12.988.802/0001-30;
Objeto: prestação dos serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e
corretiva, sem fornecimento de peças, de empilhadeiras elétricas e transpaletes
hidráulicos; Vigência: 16 meses, contados da data da assinatura do contrato(20/08/2019);
Valor mensal: R$ 1.050,00; Valor total: R$ 16.800,00.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 29/2019; Processo SEI nº 0001325-42.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Leis nºs
8.666/1993, 10.520/2002, Dec. 5.450/2005 e Res. TRE/AL nº 15.787/2017. Partes: União,
através do TRE/AL e a empresa VELOO NET LTDA, CNPJ: 13.923.606/0001-40; Objeto:
prestação de serviços visando à elaboração de Projetos Complementares Executivos para a
reforma do antigo edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
especificações constantes no edital da Tomada de Preços nº 03/2019 e seus anexos.
Vigência: de 23/08/2019 até o dia 31 de dezembro de 2019. Valor total: R$ 61.622,08.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

À SCON,

Para registro contábil.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 13/09/2019, às 09:49, 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
0594269 e o código CRC 1BCB5F43.

0009925-86.2018.6.02.8000 0594269v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 2525 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 13 de setembro de 2019.

Ao senhor
Julliano Araújo Nigro
Representante da empresa SERVIÇOS REFORMAS E
MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA EM GERAL EIRELI - ME
Rua São Nicolau, 427, Ipsep,
Recife/PE, CEP: 51350-530
 
Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 27/2019. Processo SEI nº
0009925-86.2018.6.02.8000 - TRE-AL.
 
Prezado Senhor,
 
Por condução deste meio, apresento a inclusa documentação,
tratando-se de via assinada do Contrato nº 27/2019, celebrado entre
o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL) e a empresa de
Vossa Senhoria, para fins de acompanhamento.
 
A Nota de Empenho será enviada em seguida, por email.
 
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 13/09/2019, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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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
0594414 e o código CRC 1F837C49.

0009925-86.2018.6.02.8000 0594414v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

À SAPEV,

 

Para envio do Ofício n° 2525, documento SEI n° 0594414.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 13/09/2019, às 11:20, 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
0594442 e o código CRC 3A736107.

0009925-86.2018.6.02.8000 0594442v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  13/09/19  12:08     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 20Ago19   VALORIZACAO : 20Ago19  NUMERO  :
2019NS003475   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 12988802/0001-30 - SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO
DE EMPI
  TITULO DE CREDITO : 2019RC000101            DATA VENCIMENTO  : 20Dez20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO No. 27/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS TÉCNI
  COS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM
FORNECIMENTO DE P
  EÇAS, EM DUAS EMPILHADEIRAS ELÉTRICAS TRACIONADAS E DOIS TRANSPALETES
HIDRÁULI
  COS. PROC. SEI No. 0009925-86.2018.6.02.8000.                                 
                                                                         
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404          12988802000130        812310201                            
                                                                       16.800,00
                                                                                
                                                                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   13Set19   12:02  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA   
-----------------------------------XX-----------------------------------------                               
                                                                                
  __ SIAFI2019-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  13/09/19  12:08                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 12988802000130                                            
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  SERVICOS, REFORMAS E MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA EM GERA                       
                               SALDO ANTERIOR A 01SET                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    01Set 070011 00001 NS003475 541404           16.800,00C           16.800,00C
                                                                                
                                               
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RETORNA        
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 13/09/2019, às 12:09, 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
0594497 e o código CRC E657436B.

0009925-86.2018.6.02.8000 0594497v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS003475   

Observação:

À SGO,
Para emissão do empenho correspondente.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 13/09/2019, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594533 e o código CRC FFBB4B20.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.

À SEIC,

Para atualização do Portal da Transparência.

 

Em paralelo, à SAD,

Para as providências de nomeação da gestão e/ou fiscalização do Contrato nº 27/2019.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 13/09/2019, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0594615 e o código CRC CC88265E.

0009925-86.2018.6.02.8000 0594615v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2019.
Sigam os autos à SGO/COFIN, para emissão da nota

de empenho, na forma autorizada pela Presidência.
Ciência à STI acerca da publicação de

evento 0594257.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2019, 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
0594637 e o código CRC 645484F2.

0009925-86.2018.6.02.8000 0594637v1
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