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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2020.
À
SAD
Assunto: Nova contratação. Serviços de limpeza e

conservação. Necessidade de laudo de Insalubridade.
 
Senhor Secretário,
 
Reporto-me ao procedimento 0000010-

42.2020.6.02.8000 que trata da formação de comissão para
planejamento da contratação de serviços de limpeza e
conservação para as unidades deste Regional (Maceió e Rio
Largo) para, antecipadamente, sugerir a contratação de
empresa especializada em serviços de segurança e medicina
do trabalho para elaboração de Laudo Técnico de
Insalubridade, nas unidades desta Justiça Eleitoral localizadas
nos municípios de Maceió e Rio Largo.

 
O referido laudo é essencial para a elaboração dos

Estudos Técnicos Preliminares do serviço que se pretende
contratar, sendo o documento que avalia se os empregados da
contratada trabalharão expostos a agentes físicos, químicos
ou biológicos capazes de causar danos à sua saúde,
considerando os limites máximos de tolerância estabelecidos
pela legislação vigente.

 
O laudo técnico de insalubridade serve para

estabelecer se os empregados têm direito a receber o
adicional de insalubridade que varia entre 10%, 20% ou 40%
do salário mínimo, dependendo do agente prejudicial a que

Despacho SEGEC 0650194         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 1



estão expostos.
 
Seu objetivo é assegurar tanto o pagamento do

adicional aos trabalhadores que fazem jus a ele quando evitar
a percepção indevida do benefício. 

Segundo determina o artigo 195 da CLT, o laudo
deve ser elaborado por um Médico ou Engenheiro do
Trabalho, sendo os critérios técnicos a ser considerados na
confecção do laudo estabelecidos pela NR-15 (Norma
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e
Emprego).

Além das conclusões do perito, o laudo costuma
conter sugestões técnicas para eliminar ou reduzir a
exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos.

 
Com essas considerações, apresentamos a demanda

ao tempo em que remetemos o procedimento para
continuidade, alertando sobre a necessidade de
tratamento prioritário, em razão da proximidade de
encerramento da contratação em andamento
(08/07/2020).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 30/01/2020, às 16:15, 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
0650194 e o código CRC DC054CEF.

0000776-95.2020.6.02.8000 0650194v1
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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 fevereiro de 2020.
Devolvo os autos à ilustre Chefe da SEGEC para

que apresente o pedido em formato de Documento de
Formalização de Demanda, com o conteúdo previsto no art.
21, I, da IN 05/2017, da SEGES/MP, sem prejuízo do disposto
no art. 5º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/02/2020, às 14:08, 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
0651206 e o código CRC 1E273A3E.

0000776-95.2020.6.02.8000 0651206v1
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Setor Requisitante:
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC
Responsável pela Demanda:
LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO
Matrícula:
3092R151
E-mail:
lindineidecardoso@tre-al.jus.br
Telefone:
(82) 2122-7794
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

O referido laudo é essencial para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares do
serviço de LIMPEZA E CONSERVAÇÃO que se pretende contratar, sendo o documento
que avalia se os empregados da contratada trabalharão expostos a agentes físicos,
químicos ou biológicos capazes de causar danos à sua saúde, considerando os limites
máximos de tolerância estabelecidos pela legislação vigente.

O laudo técnico de insalubridade serve para estabelecer se os empregados têm direito
a receber o adicional de insalubridade que varia entre 10%, 20% ou 40% do salário
mínimo, dependendo do agente prejudicial a que estão expostos.

Seu objetivo é assegurar tanto o pagamento do adicional aos trabalhadores que fazem
jus a ele quando evitar a percepção indevida do benefício. 

Segundo determina o artigo 195 da CLT, o laudo deve ser elaborado por um Médico ou
Engenheiro do Trabalho, sendo os critérios técnicos a ser considerados na confecção
do laudo estabelecidos pela NR-15 (Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego).

Além das conclusões do perito, o laudo costuma conter sugestões técnicas para
eliminar ou reduzir a exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Laudo técnico para os seguintes imóveis:

LOCAL 1 Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de
Andrade nº 377, Farol. Maceió. CEP 57051-090.

LOCAL 2 Fórum Eleitoral da Capital - Av. Fernandes Lima, nº
3487, Farol, Maceió/AL.

LOCAL 3 Galpão de Urnas Eleitorais - Av. Fernandes Lima, nº
3487, Farol, Maceió/AL.
SEALMOX - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C
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LOCAL 4 SEALMOX - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C
e 7200-D, Serraria, Maceió/ AL.

LOCAL 5 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV. Presidente
Fernando Collor de Melo,48 - Tabuleiro do Pinto.

LOCAL 6 Edifício ANTIGA SEDE - Praça Visconde de Sinimbu
S/N, Centro - Maceió/AL

 
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
No máximo 10 (cinco) dias após a homologação do resultado (se pregão) ou a
contratação (se direta).
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Engenheiro Audeir Medeiros Aguiar Peixoto

Maceió, 03 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 03/02/2020, às 17:22, 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
0651782 e o código CRC 6A147688.

Responsável pela formalização da demanda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2020.
À
SAD
 
Com o documento de formalização da demanda

(0651782), em atenção ao Despacho GSAD 0651206.
Com respeito,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 03/02/2020, às 17:23, 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
0651811 e o código CRC B813E8BD.

0000776-95.2020.6.02.8000 0651811v1
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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 2020.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação. Servidores. Comissão de planejamento e
fiscalização.
 

Senhor Diretor,
 
Tendo em vista a instrução inicial, para fins de

cumprimento da Instrução Normativa n° 05/2017 do Ministério do
Planejamento, Deselvolvimento e Gestão, submeto à consideração
superior de Vossa Senhoria a indicação dos servidores Roberto
Jackson Gomes Leitão, lotado na SEGEC, Lindineide Oliveira
Cardoso, Chefe da SEGEC e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto,
lotado na SMR, para compor a Comissão de Planejamento da
Contratação especificada no Documento de Formalização da
Demanda (evento 0651782).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/02/2020, 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
0652884 e o código CRC D792E6FE.

0000776-95.2020.6.02.8000 0652884v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o pronunciamento do

Sr. Secretário de Administração (0652884), nos termos da Instrução
Normativa n° 05/2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento da Contratação especificada no Documento de
Formalização da Demanda (0651782), os servidores Roberto Jackson
Gomes Leitão, lotado na SEGEC, Lindineide Oliveira Cardoso, Chefe
da SEGEC e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto, lotado na SMR.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/02/2020, às 13:25, 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
0653218 e o código CRC 7752607D.

0000776-95.2020.6.02.8000 0653218v1
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PROCESSO : 0000776-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento de Contratação.

 

Decisão nº 282 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral, constante no
evento SEI 0653218.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento da Contratação especificada no Documento de
Formalização da Demanda (0651782), nos termos da Instrução
Normativa nº 05/2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, composta pelos servidores Roberto
Jackson Gomes Leitão, lotado na SEGEC, Lindineide Oliveira
Cardoso, Chefe da SEGEC e Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto,
lotado na SMR.

À Diretoria Geral para elaboração e publicação do
necessário ato normativo e ciência aos servidores.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 12/02/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0655597 e o código CRC 918B79AA.

0000776-95.2020.6.02.8000 0655597v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 46/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

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

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 000776-
95.2020.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 05/2017 do Ministério do Planejamento,
Deselvolvimento e Gestão:

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento para contratação de empresa
especializada em serviços de segurança e medicina do trabalho para elaboração de
Laudo Técnico de Insalubridade, consoante descrição no documento de oficialização de
demanda, composta pelos servidores Roberto Jackson Gomes Leitão, lotado na
SEGEC, Lindineide Oliveira Cardoso, Chefe da SEGEC e Audeir Medeiros de Aguiar
Peixoto, lotado na SMR.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/02/2020, às 15:58, 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
0657251 e o código CRC 21364C4B.

0000776-95.2020.6.02.8000 0657251v5

Publicador_DJE nº 20200031
Disponibilização: 17/02/2020
Publicação: 18/02/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 46/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 31, de 18/02/2020, à fl. 06.

 

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 18/02/2020, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658558 e o código CRC F4DCFD89.

0000776-95.2020.6.02.8000 0658558v2
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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 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 46/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0658558, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 27/02/2020, às 19:49, 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
0658560 e o código CRC 0C943E52.

0000776-95.2020.6.02.8000 0658560v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de março de 2020.
Sigam os autos à SMR e à SEGEC, para ciência dos

membros da equipe de planejamento e necessárias
providências atinentes à consecução do objeto pretendido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2020, às 15:14, 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
0661444 e o código CRC B2036F4E.

0000776-95.2020.6.02.8000 0661444v1
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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 março de 2020.
Ao servidor Audeir.
 
Senhor engenheiro,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria para tomar

ciência do Despacho GSAD 0661444 e demais atos
necessários a eficaz instrução processual.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 03/03/2020, às 12:12, 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
0662252 e o código CRC 7682EBFE.

0000776-95.2020.6.02.8000 0662252v1
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Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
RESUMIDO NA FORMA DO ART. 24 §2º DA IN Nº 05/2017

 
Objeto: Necessidade de contratação de empresa prestadora de

serviço de segurança e medicina do Trabalho a fim de elaborar o laudos
técnicos de insalubridade e periculosidade (LTIP).

 
1. DO OBJETIVO 
 
Contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e

medicina do Trabalho a fim de elaborar o laudo técnico de insalubridade e
periculosidade (LTIP) nas dependências dos imóveis listados no item 2.1.

 
2. DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO 

01 - 

Laudo de
Insalubridade e
Periculosidade

Avaliar a exposição de TERCEIRIZADOS a
agentes ou atividades nocivas que gerem
direitos, inclusive aos adicionais de
insalubridade, irradiação ionizante e
gratificação por trabalhos com raios-x ou
substâncias radioativas com base nas
avaliações ambientais e de acordo com os
sistemas de prevenção coletivo e individual
adotados pelo Tribunal, determinando se é
devido, ou não, o pagamento dos respectivos
adicionais. De acordo com o Decreto nº
97.458, de 11 de janeiro de 1989, o LTIP
deverá especificar:

I - o local de exercício ou o tipo de trabalho
realizado;

II - o agente nocivo à saúde ou o identificador
do risco;

III - o grau de agressividade ao homem,
especificando:

a) limite de tolerância conhecida, quanto ao
tempo de exposição ao agente nocivo;

b) verificação do tempo de exposição do
funcionário aos agentes agressivos.

IV - classificação dos graus de insalubridade e
de periculosidade, com os respectivos
percentuais aplicáveis ao local ou atividades
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examinadas;

V- as medidas corretivas e equipamentos de
proteção individuais necessários para eliminar
ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus
efeitos

 
2.1 DAS QUANTIDADES E LOCAIS DE REALIZAÇÃO
Serão realizadas as quantidades a seguir relacionadas, em

conformidade com os locais determinados:
 

LAUDO LOCAL

LAUDO 1 Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol.
Maceió. CEP 57051-090.

LAUDO 2 Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas - Av. Fernandes Lima, nº 3487,
Farol, Maceió/AL.

LAUDO 3 Almoxarifado - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria,
Maceió/ AL.

LAUDO 4 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48
- Tabuleiro do Pinto

LAUDO 5 Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça Visconde de Sinimbu S/N,
Centro – Maceió/AL

3. DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS CUSTOS
 
Os custos devem ser realizados através de pesquisa de preços a

ser realizada pela SEIC.
 
4. DAS JUSTIFICATIVAS 
 
O referido laudo será essencial para a elaboração dos Estudos

Técnicos Preliminares do serviço de limpeza e conservação que se pretende
contratar por este Tribunal, sendo o documento que avalia se os empregados
da contratada trabalharão expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos
capazes de causar danos à sua saúde, considerando os limites máximos de
tolerância estabelecidos pela legislação vigente.

A partir do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade
(LTIP), será possível definir se há ou não direito a adicional de insalubridade e
o grau.

Caso concedido, esse adicional, que varia entre 10%, 20% ou 40%
do salário-mínimo, dependendo dos agentes aos quais os funcionários estão
expostos, é concedido mensalmente aos trabalhadores.

 
 
5. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS 
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Em virtude das justificativas elencadas acima, torna-se

primordial a contratação da empresa especializada para acompanhamento
desses serviços com a máxima eficiência. É preciso que a Administração tenha
subisídios, já que o laudo se presta à realização de nova de contratação de
serviços de limpeza e conservação.

A demora na contratação dessa empresa especializada pode
trazer prejuízos para o TRE/AL, pois afetará a contratação de limpeza e
conservação, gerando prejuízos ao pleno funcionamento deste Tribunal. 

 
6. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Consubstanciado nos exames acima, constata-se que a

contratação é viável, justificando-se em razão da necessidade de se
avaliar a ocorrência de ambientes insalubres e/ou perigosos no âmbito
do TRE/AL.

 
ANEXO I - MAPA DE RISCOS 

RISCO DEFINIÇÃO DO
RISCO PROBABILIDADE IMPACTO

NÍVEL
DE

RISCO
CONTINGÊNCIA 

1
Definir

modalidade/tipo/regime
equivocado de

Licitação.
 Médio Alto Médio

Monitoramento e
atenção de
TODOS os

setores
envolvidos, para
manter o risco
nesse nível ou
reduzir, se não
houver custos

extras
(aceitar/mitigar). 

2

 Falha na redação do
Edital e divergências

com os demais
documentos do

Certame.

Média Médio Médio

Verificar a
coerência entre o
Edital e demais
documentos do

Certame.
(Aceitar/Mitigar).

3
Não existir verba
disponível para

celebrar o contrato
Médio Alto Alto

Informar a Alta
Administração os

prejuízos que a
ausência dos
laudos pode
trazer para

contratações de
serviços de
limpeza e

conservação 
(refutar)

4
Indefinição na
contratação da

empresa
Alto Muito

Alto Extremo

Informar a
administração

que a
contratação é de

primordial
importância para
o funcionamento
dos imóveis ora

relacionados
(refutar)
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Maceió/AL, 06 de março de 2020
 

Lindineide Cardoso
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

 
 

Audeir Peixoto 
Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR

 
Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira

Estagiária SEGEC 
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JACKSON GOMES LEITÃO,
Analista Judiciário, em 09/03/2020, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 09/03/2020, às 18:40, 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
0665487 e o código CRC 6C5D1118.

0000776-95.2020.6.02.8000 0665487v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
O presente Termo de Referência trata das informações técnicas básicas visando a
contratação de empresa especializada em Serviços de Segurança e Medicina do
Trabalho para atender as demandas do Tribunal Regional Eleitoral.

1. Objeto

Contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do Trabalho a
fim de elaborar o laudo técnico de insalubridade e periculosidade (LTIP) nas
dependências da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), mais
especificamente nas unidades listadas no item 10.

2. Justificativa

O referido laudo será essencial para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares do
serviço de limpeza e conservação que se pretende contratar por este
Tribunal, avaliando se os empregados da contratada trabalharão expostos a agentes
físicos, químicos ou biológicos capazes de causar danos à sua saúde, considerando os
limites máximos de tolerância estabelecidos pela legislação vigente.

A partir do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) será possível definir
se há ou não direito a adicional de insalubridade e o grau. Caso concedido, esse
adicional, que varia entre 10%, 20% ou 40% do salário-mínimo, dependendo dos
agentes aos quais os funcionários estão expostos, é concedido mensalmente aos
trabalhadores.

3. Descrição dos Objetivos e Serviços

Os objetivos do Laudo de Insalubridade e Periculosidade são:

1. Avaliar a exposição de servidores a agentes ou atividades nocivas que gerem
direitos, inclusive aos adicionais de insalubridade, irradiação ionizante e
gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas com base nas
avaliações ambientais e de acordo com os sistemas de prevenção coletivo e
individual adotados pelo Tribunal, determinando se é devido, ou não, o pagamento
dos respectivos adicionais.

2. De acordo com o Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989, o LTIP deverá
especificar:

I - o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;
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II - o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;

III - o grau de agressividade ao homem, especificando:

a) limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo;

b) verificação do tempo de exposição do funcionário aos agentes agressivos.

IV - classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os respectivos
percentuais aplicáveis ao local ou atividades examinadas;

V- as medidas corretivas e equipamentos de proteção individuais necessários para
eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos

4. Disposições Gerais

1. A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às
17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 48 (quarenta e
oito) horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de
Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de
habilitação da empresa, porém, não serão aceitas reclamações posteriores com
alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização
dos serviços listados no presente Termo de Referência;

2. O fornecimento de todos os insumos e serviços necessários à elaboração dos
projetos ficará a cargo do CONTRATADO, assim como a contratação de qualquer
serviço complementar necessário aos trabalhos, tais como: realização de ensaios,
impressões, deslocamento, etc.

3. Devem ser analisados os métodos e os processos de trabalho, identificando os
fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua
eliminação ou seu controle. Os critérios técnicos a serem observados são
estabelecidos pela NR-15 (Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego).

4. Visando caracterizar condições de trabalho insalubres e periculosas serão
desenvolvidos Relatórios com levantamentos independentes, quantitativos e
qualitativos, e análise de dados técnicos com as devidas correlações com os
textos legais aplicáveis referentes aos ambientes de trabalho avaliados, com o
objetivo de subsidiar o preenchimento de Laudos de INSALUBRIDADE e
PERICULOSIDADE.

5. O trabalho deve ser feito exclusivamente por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho.

6. Devem ser apresentadas as condições que tipificaram a situação, com as
respectivas medidas de controle EXISTENTES e aquelas necessárias à
ELIMINAÇÃO OU NEUTRALIZAÇÃO do agente.

5. Obrigações da Contratada

Cabe à CONTRATADA, além do previsto e exigido pela Lei nº 8.666/93 e normas
regulamentares pertinentes:

1. Dispor dos profissionais habilitados necessários à execução dos serviços
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descritos, prevendo substitutos, no caso de possíveis ausências;

2. Para o cumprimento no disposto no item anterior, deve-se programar a data da
visita para a época prevista para a conclusão dos trabalhos, podendo esta ser
modificada, mediante comunicação prévia entre as partes

3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto

4. Emitir fatura correspondente aos serviços prestados;

5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas,
conforme especificado no item 7 deste Termo de Referência.

6. Obrigações da Contratante

1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscais nomeados e designados
para tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou 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;

2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento
da execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s)
na Seção de Manutenção e Reparos – SMR ou Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais – COSEG;

3. Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de até 10 (dez)
dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de
acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do ateste.

4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na condição de CONTRATANTE: obriga-se
a:

7. Qualificação técnica e profissional da Contratada

1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos,
um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou
seja, prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina
do Trabalho, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

2. Apresentar registro junto ao (s) conselho (s) de classe do responsável pelo Laudo
objeto deste Termo de Referência, nos casos em que o profissional que executar
os trabalhos não seja o responsável técnico da empresa.

3. Apresentar registro do responsável técnico pela empresa, no CRM, CREA ou CAU
conforme o caso de ser Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho.

4. Apresentar declaração do responsável pela execução, de que aceita o encargo.

8. Prazo de Execução
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1. Os serviços deverão ser executados num prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ordem inicial de serviços.

9. Gestão e Fiscalização de Contrato

1. A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de
Manutenção e Reparos – SMR ou da Seção de Gestão de Contratos – SEGEC,
devidamente designados em portaria da Presidência.

10. Locais onde serão prestados os serviços

1. Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol.
Maceió. CEP 57051-090.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais - Av. Fernandes Lima, nº
3487, Farol, Maceió/AL.

3. Almoxarifado - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria,
Maceió/ AL.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 -
Tabuleiro do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro –
Maceió/AL

11. Pagamento

1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao
final de cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária;

3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal declaração
que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

12. Sanções Administrativas

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

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;

2. Multa de mora de 1% (um 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;

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;

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

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;

6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

 

Maceió /AL, 09 de março de 2020.

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

 

Lindineide Cardoso

Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
 

Audeir Peixoto 

Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR
 

Matthias Schmitt

Estagiário SMR
 

Roberto Jackson Gomes Leitão 

Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
RESUMIDO NA FORMA DO ART. 24 §2º DA IN Nº 05/2017

 
Objeto: Necessidade de contratação de empresa prestadora de

serviço de segurança e medicina do Trabalho a fim de elaborar o laudos
técnicos de insalubridade e periculosidade (LTIP).

 
1. DO OBJETIVO 
 
Contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e

medicina do Trabalho a fim de elaborar o laudo técnico de insalubridade e
periculosidade (LTIP) nas dependências dos imóveis listados no item 2.1.

 
2. DA DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO RESUMIDA DO OBJETO 

01 - 

Laudo de
Insalubridade e
Periculosidade

Avaliar a exposição de TERCEIRIZADOS a
agentes ou atividades nocivas que gerem
direitos, inclusive aos adicionais de
insalubridade, irradiação ionizante e
gratificação por trabalhos com raios-x ou
substâncias radioativas com base nas
avaliações ambientais e de acordo com os
sistemas de prevenção coletivo e individual
adotados pelo Tribunal, determinando se é
devido, ou não, o pagamento dos respectivos
adicionais. De acordo com o Decreto nº
97.458, de 11 de janeiro de 1989, o LTIP
deverá especificar:

I - o local de exercício ou o tipo de trabalho
realizado;

II - o agente nocivo à saúde ou o identificador
do risco;

III - o grau de agressividade ao homem,
especificando:

a) limite de tolerância conhecida, quanto ao
tempo de exposição ao agente nocivo;

b) verificação do tempo de exposição do
funcionário aos agentes agressivos.

IV - classificação dos graus de insalubridade e
de periculosidade, com os respectivos
percentuais aplicáveis ao local ou atividades
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examinadas;

V- as medidas corretivas e equipamentos de
proteção individuais necessários para eliminar
ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus
efeitos

 
2.1 DAS QUANTIDADES E LOCAIS DE REALIZAÇÃO
Serão realizadas as quantidades a seguir relacionadas, em

conformidade com os locais determinados:
 

LAUDO LOCAL

LAUDO 1 Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de Andrade nº 377, Farol.
Maceió. CEP 57051-090.

LAUDO 2 Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas - Av. Fernandes Lima, nº 3487,
Farol, Maceió/AL.

LAUDO 3 Almoxarifado - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria,
Maceió/ AL.

LAUDO 4 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48
- Tabuleiro do Pinto

LAUDO 5 Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça Visconde de Sinimbu S/N,
Centro – Maceió/AL

LAUDO 6 Biblioteca - Avenida Aristeu de Andrade nº 406 , Farol. Maceió. CEP 57051-
090.

 
3. DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DOS CUSTOS
 
Os custos devem ser realizados através de pesquisa de preços a

ser realizada pela SEIC.
 
4. DAS JUSTIFICATIVAS 
 
O referido laudo será essencial para a elaboração dos Estudos

Técnicos Preliminares do serviço de limpeza e conservação que se pretende
contratar por este Tribunal, sendo o documento que avalia se os empregados
da contratada trabalharão expostos a agentes físicos, químicos ou biológicos
capazes de causar danos à sua saúde, considerando os limites máximos de
tolerância estabelecidos pela legislação vigente.

A partir do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade
(LTIP), será possível definir se há ou não direito a adicional de insalubridade e
o grau.

Caso concedido, esse adicional, que varia entre 10%, 20% ou 40%
do salário-mínimo, dependendo dos agentes aos quais os funcionários estão
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expostos, é concedido mensalmente aos trabalhadores.
 
 
5. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS 
 
Em virtude das justificativas elencadas acima, torna-se

primordial a contratação da empresa especializada para acompanhamento
desses serviços com a máxima eficiência. É preciso que a Administração tenha
subisídios, já que o laudo se presta à realização de nova de contratação de
serviços de limpeza e conservação.

A demora na contratação dessa empresa especializada pode
trazer prejuízos para o TRE/AL, pois afetará a contratação de limpeza e
conservação, gerando prejuízos ao pleno funcionamento deste Tribunal. 

 
6. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
Consubstanciado nos exames acima, constata-se que a

contratação é viável, justificando-se em razão da necessidade de se
avaliar a ocorrência de ambientes insalubres e/ou perigosos no âmbito
do TRE/AL.

 
ANEXO I - MAPA DE RISCOS 

RISCO DEFINIÇÃO DO
RISCO PROBABILIDADE IMPACTO

NÍVEL
DE

RISCO
CONTINGÊNCIA 

1
Definir

modalidade/tipo/regime
equivocado de

Licitação.
 Médio Alto Médio

Monitoramento e
atenção de
TODOS os

setores
envolvidos, para
manter o risco
nesse nível ou
reduzir, se não
houver custos

extras
(aceitar/mitigar). 

2

 Falha na redação do
Edital e divergências

com os demais
documentos do

Certame.

Média Médio Médio

Verificar a
coerência entre o
Edital e demais
documentos do

Certame.
(Aceitar/Mitigar).

3
Não existir verba
disponível para

celebrar o contrato
Médio Alto Alto

Informar a Alta
Administração os

prejuízos que a
ausência dos
laudos pode
trazer para

contratações de
serviços de
limpeza e

conservação 
(refutar)

4
Indefinição na
contratação da

empresa
Alto Muito

Alto Extremo

Informar a
administração

que a
contratação é de

primordial
importância para
o funcionamento
dos imóveis ora
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relacionados
(refutar)

 

 

Maceió/AL, 06 de março de 2020
 

Lindineide Cardoso
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

 
 

Audeir Peixoto 
Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR

 
Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira

Estagiária SEGEC 
 

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JACKSON GOMES LEITÃO,
Analista Judiciário, em 10/03/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 12/03/2020, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 12/03/2020, às 16:44, 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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
O presente Termo de Referência trata das informações técnicas básicas visando a
contratação de empresa especializada em Serviços de Segurança e Medicina do
Trabalho para atender as demandas do Tribunal Regional Eleitoral.

1. Objeto

Contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do Trabalho a
fim de elaborar o laudo técnico de insalubridade e periculosidade (LTIP) nas
dependências da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), mais
especificamente nas unidades listadas no item 10.

2. Justificativa

O referido laudo será essencial para a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares do
serviço de limpeza e conservação que se pretende contratar por este
Tribunal, avaliando se os empregados da contratada trabalharão expostos a agentes
físicos, químicos ou biológicos capazes de causar danos à sua saúde, considerando os
limites máximos de tolerância estabelecidos pela legislação vigente.

A partir do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) será possível definir
se há ou não direito a adicional de insalubridade e o grau. Caso concedido, esse
adicional, que varia entre 10%, 20% ou 40% do salário-mínimo, dependendo dos
agentes aos quais os funcionários estão expostos, é concedido mensalmente aos
trabalhadores.

3. Descrição dos Objetivos e Serviços

Os objetivos do Laudo de Insalubridade e Periculosidade são:

1. Avaliar a exposição de servidores a agentes ou atividades nocivas que gerem
direitos, inclusive aos adicionais de insalubridade, irradiação ionizante e
gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas com base nas
avaliações ambientais e de acordo com os sistemas de prevenção coletivo e
individual adotados pelo Tribunal, determinando se é devido, ou não, o pagamento
dos respectivos adicionais.

2. De acordo com o Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989, o LTIP deverá
especificar:

I - o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;
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II - o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;

III - o grau de agressividade ao homem, especificando:

a) limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo;

b) verificação do tempo de exposição do funcionário aos agentes agressivos.

IV - classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os respectivos
percentuais aplicáveis ao local ou atividades examinadas;

V- as medidas corretivas e equipamentos de proteção individuais necessários para
eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos

4. Disposições Gerais

1. A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às
17h, e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 48 (quarenta e
oito) horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de
Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de
habilitação da empresa, porém, não serão aceitas reclamações posteriores com
alegações de desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à realização
dos serviços listados no presente Termo de Referência;

2. O fornecimento de todos os insumos e serviços necessários à elaboração dos
projetos ficará a cargo do CONTRATADO, assim como a contratação de qualquer
serviço complementar necessário aos trabalhos, tais como: realização de ensaios,
impressões, deslocamento, etc.

3. Devem ser analisados os métodos e os processos de trabalho, identificando os
fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua
eliminação ou seu controle. Os critérios técnicos a serem observados são
estabelecidos pela NR-15 (Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do
Trabalho e Emprego).

4. Visando caracterizar condições de trabalho insalubres e periculosas serão
desenvolvidos Relatórios com levantamentos independentes, quantitativos e
qualitativos, e análise de dados técnicos com as devidas correlações com os
textos legais aplicáveis referentes aos ambientes de trabalho avaliados, com o
objetivo de subsidiar o preenchimento de Laudos de INSALUBRIDADE e
PERICULOSIDADE.

5. O trabalho deve ser feito exclusivamente por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho.

6. Devem ser apresentadas as condições que tipificaram a situação, com as
respectivas medidas de controle EXISTENTES e aquelas necessárias à
ELIMINAÇÃO OU NEUTRALIZAÇÃO do agente.

5. Obrigações da Contratada

Cabe à CONTRATADA, além do previsto e exigido pela Lei nº 8.666/93 e normas
regulamentares pertinentes:

1. Dispor dos profissionais habilitados necessários à execução dos serviços
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descritos, prevendo substitutos, no caso de possíveis ausências;

2. Para o cumprimento no disposto no item anterior, deve-se programar a data da
visita para a época prevista para a conclusão dos trabalhos, podendo esta ser
modificada, mediante comunicação prévia entre as partes

3. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo
e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto

4. Emitir fatura correspondente aos serviços prestados;

5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas,
conforme especificado no item 7 deste Termo de Referência.

6. Obrigações da Contratante

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na condição de CONTRATANTE: obriga-se
a:

2. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscais nomeados e designados
para tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou 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;

3. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento
da execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s)
na Seção de Manutenção e Reparos – SMR ou Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais – COSEG;

4. Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de até 10 (dez)
dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de
acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir do ateste.

7. Qualificação técnica e profissional da Contratada

1. A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos,
um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação, ou
seja, prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina
do Trabalho, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

2. Apresentar registro junto ao (s) conselho (s) de classe do responsável pelo Laudo
objeto deste Termo de Referência, nos casos em que o profissional que executar
os trabalhos não seja o responsável técnico da empresa.

3. Apresentar registro do responsável técnico pela empresa, no CRM, CREA ou CAU
conforme o caso de ser Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho.

4. Apresentar declaração do responsável pela execução, de que aceita o encargo.

8. Prazo de Execução
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1. Os serviços deverão ser executados num prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ordem inicial de serviços.

9. Gestão e Fiscalização de Contrato

1. A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção de
Manutenção e Reparos – SMR ou da Seção de Gestão de Contratos – SEGEC,
devidamente designados em portaria da Presidência.

10. Locais onde serão prestados os serviços

1. Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.
Maceió. CEP 57051-090.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais - Av. Fernandes Lima, nº
3487, Farol, Maceió/AL.

3. Almoxarifado - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria,
Maceió/ AL.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 -
Tabuleiro do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro –
Maceió/AL

6. Biblioteca - Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió. CEP 57051-090

11. Pagamento

1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao
final de cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais
determinados pela legislação tributária;

3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal declaração
que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

12. Sanções Administrativas

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

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;

2. Multa de mora de 1% (um 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;

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

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;

6. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

 

Maceió /AL, 09 de março de 2020.

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

 

Lindineide Cardoso

Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
 

Audeir Peixoto 

Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR
 

Matthias Schmidt

Estagiário SMR
 

Roberto Jackson Gomes Leitão 

Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
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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 março de 2020.
À SEIC.
 
Senhor Chefe de Seção,
 
Considerando os Estudos Preliminares (0666036) e

o Termo de Referência SEGEC (0666092), encaminho os
presentes autos para instrução preliminar.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 13/03/2020, 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
0667693 e o código CRC 18979297.

0000776-95.2020.6.02.8000 0667693v1
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E-mail - 0671211

Data de Envio: 
  21/03/2020 16:29:25

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

Para (com cópia oculta):
    contato@medaltrabalho.com.br
    contato@proteqjr.com.br
    comercial@bioprotecao.com.br
    comercial@soma-ne.com.br
    clinicaaudiomedclin@hotmail.com
    contato@engenhart.eng.br
    comercial@fonoclinsaude.com.br
    dprotecao@dprotecao.com.br
    sigma.saude@gmail.com
    comercial@previnemed.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho para o
TRE/AL. PA 0000776-95.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,
(Contratação imediata)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL necessita contratar empresa especializada em segurança
e medicina do trabalho, para avaliação de insalubridade e periculosidade (LTIP), com elaboração de laudo
técnico, das suas dependências localizadas em Maceió e Rio Largo Largo, conforme abaixo:

1. Sede: Edifício Jornalista Arnon de Mell - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Maceió.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais: Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol, Maceió/AL.

3. Almoxarifado: Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió/ AL.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL: AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal: Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro Maceió/AL

6. Biblioteca: Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió. 

Assim, solicitamos orçamento para a prestação dos serviços, tudo conforme especificações e condições
constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse em participar, independente do motivo, que nos seja comunicado
por email.

Por fim, em razão de estarmos realizando nossos trabalhos em casa, pedimos a gentileza de nos
enviarem as respostas também para o endereço eletrônico particular (marcialmelo@yahoo.com.br), para
o caso de erro no redirecionamento das mensagens enviadas ao Tribunal.

Desde já agradecemos a atenção dispensada, pedindo a maior brevidade possível, para que possamos
dar prosseguimento à contratação em curso dos postos de trabalho terceirizados para realização dos
serviços de limpeza e conservação, a qual dependente dos serviços de avaliação a serem prestados pela
empresa de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
(82) 99981.2312 - seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
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23/03/2020 Yahoo Mail - Proposta de Serviço PROTEQ

1/1

Proposta de Serviço PROTEQ

De: PROTEQ (contato@proteqjr.com.br)

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

Data: domingo, 22 de março de 2020 10:33 BRT

Bom dia, prezados.

Como solicitado, e devido a urgência, segue em anexo a Proposta de Serviço da PROTEQ - Empresa Júnior de
Engenharia Química e Engenharia Ambiental.

Atenção ao desconto oferecido e seu prazo pré-estabelecido. Se possível confirmar o recebimento deste e-mail.
  
Atenciosamente,

PS077.20 - TRE - LTIP.pdf
143.7kB
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PROPOSTA DE SERVIÇO 

SAÚDE E SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

 

 

 

 

Trazendo Soluções de Impacto ao 

TRE/AL 

 

 

 

 

 

 

Maceió, 22 de março de 2020. 
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Apresentação 

A PROTEQ é uma empresa especializada em Engenharia Química e 

Engenharia Ambiental e atua no mercado alagoano há 8 anos realizando projetos 

nas áreas de saúde e segurança do trabalho, licenciamento ambiental, otimização 

de processos e outorgas de recursos hídricos. 

Etapas de Execução 

1ª Etapa: Levantamento de Informações 

Visita técnica ao TRE/AL para coleta de dados e medições referentes aos 

ambientes de trabalho. 

2ª ETAPA: Execução dos Projetos 

A partir das informações levantadas durante as visitas técnicas, é construído o 

escopo de cada projeto, totalmente personalizado para as condições do cliente. 

3ª ETAPA: Revisão e Entrega dos Projetos 

Após o projeto ser finalizado e revisado pelo responsável técnico envolvido no 

projeto, a PROTEQ voltará ao empreendimento e dará as explicações, a fim de que 

haja uma execução e manutenção correta dos projetos de cada uma das unidades 

contempladas no contrato. 

Cronograma 

Etapas Desenvolvimento do Projeto 

1ª Etapa        

2ª Etapa        

3ª Etapa        

Tempo Estimado do Serviço: 30 dias* 
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Especificações do Projeto 

Todo processo de execução e acompanhamento é de responsabilidade do 

Gerente de Projetos. A montagem do Programa será de orientação e 

responsabilidade técnica do Engenheiro Civil com especialização em Segurança 

do Trabalho Edvaldo Monteiro Lisboa (CREA-AL: 020091867-2), parceiro da 

PROTEQ – Empresa Júnior de Engenharia Química e Engenharia Ambiental (CNPJ 

14.425.168/0001) – UFAL. 

Investimento 

 

Itens Valor 

1. Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (Valor por Unidade) R$ 600,00 

  

Valor Total (6 unidades) 

Valor com Desconto (6 unidades)  

R$ 3.600,00 

R$ 3.000,00 
- 

- Obs: Desconto válido por 7 dias úteis; 

- O pagamento pode ser feito através de boleto ou via cartão (débito ou crédito); 

- O tempo de duração do projeto será iniciado 1 (um) dia útil após a assinatura do contrato. 

 

Maceió, 21 de março de 2020. 

 

Matheus Tenório – Diretor de Engenharia 

matheus@proteqjr.com.br (82) 9 9607-5507 
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E-mail - 0671384

Data de Envio: 
  23/03/2020 14:18:47

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

Para:
    contato@proteqjr.com.br

Assunto: 
  Confirmação recebimento Proposta de Orçamento. PA 0000776-95.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Agradecemos e acusamos o recebimento da proposta solicitada para prestação dos serviços no TRE/AL.

Estamos aguardando demais orçamentos e entraremos em contato, em caso de dúvidas.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 - também whatsapp
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    E_mail_0671376_Email_recebido_ProteqJr_enviando_orcamento.pdf
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21/03/2020 D+ Segurança

www.dmaisseguranca.com.br/contato.php 1/2

▸
Principal 

▸
Empresa 

▸
Serviços ▸ Fotos  

▸
Contato

Nome:

Maria Márcia Leite de Melo

E-Mail:

marcialmelo@yahoo.com.br

Telefone para contato:

999812312

Mensagem:

grgz44  Não pode ler a imagem?

click aqui para atualizar.

ENVIAR ME

Rua Princesa Isabel, 302 - Farol , CEP:
57051-520 - Maceió / AL
Tels:(82) 3037-1252 / 8701-1601 /
9805-4510 / (83) 8713-9559

Entre me contato conosco, esta a sua disposição para melhor lhe atender.

Boa tarde!
Trabalho na Seção de Contratação 
do TRE/AL e preciso de um 
endereço de email para onde eu 
possa enviar um pedido formal de 
orçamento, com todas as condições 
da contratação que é, 
resumidamente, para elaboração de 
laudo técnico de insalubridade e 

Dados cartográ�cos ©2020Informar erro no mapa

R. Princesa Isabel, 302 - Farol
R. Princesa Isabel, 302 - Farol,
Maceió - AL, 57051-520

Visualizar mapa ampliado

Contato EmpresaContato Empresa

Envie-nos uma mensagem
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21/03/2020 D+ Segurança

www.dmaisseguranca.com.br/contato.php 2/2

“Até aqui nos ajudou o Senhor.” I Sm
7:12”

Envie-nos uma mensagem
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23/03/2020 Yahoo Mail - [seic] Solicitação de orçamento para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho para o TRE/AL. PA …

1/1

[seic] Solicitação de orçamento para prestação de serviços de segurança e medicina do
trabalho para o TRE/AL. PA 0000776-95.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sábado, 21 de março de 2020 16:37 BRT

Boa tarde, prezado.

Estaremos realizando a precificação e enviando o orçamento, de acordo com a solicitação.

Atenciosamente,

Em sáb, 21 de mar de 2020 16:29, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezados Senhores,
(Contratação imediata)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL necessita contratar empresa especializada em segurança e
medicina do trabalho, para avaliação de insalubridade e periculosidade (LTIP), com elaboração de laudo técnico,
das suas dependências localizadas em Maceió e Rio Largo Largo, conforme abaixo:

1. Sede: Edifício Jornalista Arnon de Mell  - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Maceió.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais: Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol, Maceió/AL.

3. Almoxarifado: Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió/ AL.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL: AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal: Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro – Maceió/AL

6. Biblioteca: Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió. 

Assim, solicitamos orçamento para a prestação dos serviços, tudo conforme especificações e condições constantes
do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse em participar, independente do motivo, que nos seja comunicado por
email.

Por fim, em razão de estarmos realizando nossos trabalhos em casa, pedimos a gentileza de nos enviarem as
respostas também para o endereço eletrônico particular (marcialmelo@yahoo.com.br), para o caso de erro no
redirecionamento das mensagens enviadas ao Tribunal.

Desde já agradecemos a atenção dispensada, pedindo a maior brevidade possível, para que possamos dar
prosseguimento à contratação em curso dos postos de trabalho terceirizados para realização dos serviços de
limpeza e conservação, a qual dependente dos serviços de avaliação a serem prestados pela empresa de
Segurança e Medicina do Trabalho. 

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
(82) 99981.2312 - seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
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[seic] Solicitação de orçamento para prestação de serviços de segurança e medicina do
trabalho para o TRE/AL. PA 0000776-95.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 23 de março de 2020 09:07 BRT

Bom dia Maria!
Tudo bem?

Temos interesse em participar, só queríamos confirmar qual o quantitativo de funções em cada unidade.
Agradeço desde já, fico no aguardo.
--
Atenciosamente,

Em sáb., 21 de mar. de 2020 às 16:29, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezados Senhores,
(Contratação imediata)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL necessita contratar empresa especializada em segurança e
medicina do trabalho, para avaliação de insalubridade e periculosidade (LTIP), com elaboração de laudo técnico,
das suas dependências localizadas em Maceió e Rio Largo Largo, conforme abaixo:

1. Sede: Edifício Jornalista Arnon de Mell  - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Maceió.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais: Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol, Maceió/AL.

3. Almoxarifado: Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió/ AL.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL: AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal: Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro – Maceió/AL

6. Biblioteca: Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió. 

Assim, solicitamos orçamento para a prestação dos serviços, tudo conforme especificações e condições constantes
do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Pedimos, ainda, caso não haja interesse em participar, independente do motivo, que nos seja comunicado por
email.

Por fim, em razão de estarmos realizando nossos trabalhos em casa, pedimos a gentileza de nos enviarem as
respostas também para o endereço eletrônico particular (marcialmelo@yahoo.com.br), para o caso de erro no
redirecionamento das mensagens enviadas ao Tribunal.

Desde já agradecemos a atenção dispensada, pedindo a maior brevidade possível, para que possamos dar
prosseguimento à contratação em curso dos postos de trabalho terceirizados para realização dos serviços de
limpeza e conservação, a qual dependente dos serviços de avaliação a serem prestados pela empresa de
Segurança e Medicina do Trabalho. 
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Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
(82) 99981.2312 - seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
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DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2020.
À Chefe da SEGEC,
Senhora Chefe,
Conforme contato mantido entre nós nesta manhã sobre

o questionamento feito pela empresa DProteção, referente a alguns
pontos do Termo de Referência (0666092) que visa à contratação de 
empresa especializada de segurança e medicina do trabalho,
reforçamos:

A empresa DProteção solicita, para confecção do
orçamento, que sejam informados o quantitativo e o quadro dos
postos de trabalho, com as respectivas alocações por  unidade, para
as quais deverão ser feitas as avaliações/medições de risco de
insalubridade e/ou periculosidade, cujo laudo deverá subsidiar os
Estudos Técnicos Preliminares para a contratação pelo Tribunal
dos serviços de limpeza e conservação, em fase de instrução
processual nessa SEGEC.

Por orientação do titular desta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, encaminhamos os autos para que esses dados
sejam incluídos/informados no Termo de Referência, a fim de
que possamos reencaminhá-lo a todas as empresas já consultadas e
àquelas a serem contatadas, sem prejuízo do prosseguimento da
instrução de cotação nesta Seção.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 23/03/2020, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0671559 e o código CRC 9D0EABE5.

0000776-95.2020.6.02.8000 0671559v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

RETIFICAÇÃO Nº 01
O presente Termo de Referência trata das informações técnicas básicas visando a
contratação de empresa especializada em Serviços de Segurança e Medicina do
Trabalho para atender as demandas do Tribunal Regional Eleitoral.

1. Objeto

1.1 Contratação de empresa prestadora de serviço de segurança e medicina do
Trabalho a fim de elaborar o laudo técnico de insalubridade e periculosidade (LTIP) nas
dependências da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), mais
especificamente nas unidades listadas no item 10.

2. Justificativa

2.1 O referido laudo será essencial para a elaboração dos Estudos Técnicos
Preliminares do serviço de limpeza e conservação que se pretende contratar por este
Tribunal, avaliando se os empregados da contratada trabalharão expostos a agentes
físicos, químicos ou biológicos capazes de causar danos à sua saúde, considerando os
limites máximos de tolerância estabelecidos pela legislação vigente.

2.2 A partir do Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP) será possível
definir se há ou não direito a adicional de insalubridade e o grau. Caso concedido, esse
adicional, que varia entre 10%, 20% ou 40% do salário-mínimo, dependendo dos
agentes aos quais os funcionários estão expostos, é concedido mensalmente aos
trabalhadores.

3. Descrição dos Objetivos e Serviços

3.1 Os objetivos do Laudo de Insalubridade e Periculosidade são:

3.1.1. Avaliar a exposição de servidores a agentes ou atividades nocivas que
gerem direitos, inclusive aos adicionais de insalubridade, irradiação ionizante e
gratificação por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas com base nas
avaliações ambientais e de acordo com os sistemas de prevenção coletivo e
individual adotados pelo Tribunal, determinando se é devido, ou não, o pagamento
dos respectivos adicionais.

3.3 De acordo com o Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989, o LTIP deverá
especificar:

I - o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado;
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II - o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco;

III - o grau de agressividade ao homem, especificando:

a) limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo;

b) verificação do tempo de exposição do funcionário aos agentes agressivos.

IV - classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os
respectivos percentuais aplicáveis ao local ou atividades examinadas;

V- as medidas corretivas e equipamentos de proteção individuais necessários para
eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos

4. Disposições Gerais

4.1 A vistoria prévia poderá ser realizada de segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h,
e sexta-feira, das 08h às 12h, com agendamento prévio de 48 (quarenta e oito) horas,
por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto à Seção de Manutenção e
Reparos do TRE-AL. Esta vistoria técnica não é requisito de habilitação da empresa,
porém, 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. 2 O fornecimento de todos os insumos e serviços necessários à elaboração dos
projetos ficará a cargo do CONTRATADO, assim como a contratação de qualquer
serviço complementar necessário aos trabalhos, tais como: realização de ensaios,
impressões, deslocamento, etc.

4. 3 Devem ser analisados os métodos e os processos de trabalho, identificando os
fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação
ou seu controle. Os critérios técnicos a serem observados são estabelecidos pela NR-
15 (Norma Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego).

4.4  Visando caracterizar condições de trabalho insalubres e periculosas serão
desenvolvidos Relatórios com levantamentos independentes, quantitativos e
qualitativos, e análise de dados técnicos com as devidas correlações com os textos
legais aplicáveis referentes aos ambientes de trabalho avaliados, com o objetivo de
subsidiar o preenchimento de Laudos de INSALUBRIDADE e PERICULOSIDADE.

4. 5 O trabalho deve ser feito exclusivamente por Engenheiro de Segurança do
Trabalho ou Médico do Trabalho.

4. 6 Devem ser apresentadas as condições que tipificaram a situação, com as
respectivas medidas de controle EXISTENTES e aquelas necessárias à ELIMINAÇÃO OU
NEUTRALIZAÇÃO do agente.

5. Obrigações da Contratada

5.1 Cabe à CONTRATADA, além do previsto e exigido pela Lei nº 8.666/93 e normas
regulamentares pertinentes:

a) Dispor dos profissionais habilitados necessários à execução dos serviços
descritos, prevendo substitutos, no caso de possíveis ausências;
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b) Para o cumprimento no disposto no item anterior, deve-se programar a data da
visita para a época prevista para a conclusão dos trabalhos, podendo esta ser
modificada, mediante comunicação prévia entre as partes

c) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE, ou terceiros de que
tomar conhecimento em razão da execução do objeto

d) Emitir fatura correspondente aos serviços prestados;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas,
conforme especificado no item 7 deste Termo de Referência.

6. Obrigações da Contratante

6.1 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na condição de CONTRATANTE:
obriga-se a:

6.1.1.Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os
aspectos quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscais nomeados
e designados para tanto, os quais deverão anotar em registros próprios, ou
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;

6.1.2 Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o
acompanhamento da execução contratual, no limite de sua capacidade
técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção de Manutenção e Reparos – SMR ou
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, vinculada à Coordenadoria de
Serviços Gerais – COSEG;

6.1.3 Proceder ao pagamento mensal dos serviços prestados no prazo de
até 10 (dez) dias após o recebimento de documento fiscal hábil, quando
prestados estes de acordo com as cláusulas contratuais, contados a partir
do ateste.

7. Qualificação técnica e profissional da Contratada

7.1 A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo
menos, um atestado de capacidade técnica, compatível com o objeto desta
licitação, ou seja, prestação de serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho
e Medicina do Trabalho, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

7. 2 Apresentar registro junto ao (s) conselho (s) de classe do responsável pelo
Laudo objeto deste Termo de Referência, nos casos em que o profissional que
executar os trabalhos não seja o responsável técnico da empresa.

7. 3 Apresentar registro do responsável técnico pela empresa, no CRM, CREA ou
CAU conforme o caso de ser Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho.

7. 4 Apresentar declaração do responsável pela execução, de que aceita o
encargo.
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8. Prazo de Execução

8. 1 Os serviços deverão ser executados num prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ordem inicial de serviços.

9. Gestão e Fiscalização de Contrato

9.1 A gestão e a fiscalização serão exercidas por servidores integrantes da Seção
de Manutenção e Reparos – SMR ou da Seção de Gestão de Contratos – SEGEC,
devidamente designados em portaria da Presidência.

10. Locais onde serão prestados os serviços

10.1 Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.
Maceió. CEP 57051-090.

10.2 Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais - Av. Fernandes Lima,
nº 3487, Farol, Maceió/AL.

10.3 Almoxarifado - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria,
Maceió/ AL.

10.4 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV. Presidente Fernando Collor de Melo,
48 - Tabuleiro do Pinto.

10.5 Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça Visconde de Sinimbu S/N,
Centro – Maceió/AL

10.6 Biblioteca - Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió. CEP 57051-
090

11. Pagamento

11. 1 O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante
a apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue
ao final de cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários;

11. 2 O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária;

11. 3 Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
declaração que comprove tal opção no modelo expedido pela Receita Federal do
Brasil.

12. Sanções Administrativas

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

12.1.1 Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

12.1.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez
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por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de
irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contrato;

12.1.3 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;

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

12.1.5 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;

12.1.6 As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

13. Quantitativo de pessoas que realizam limpeza por unidade (com base na
contratação atual).

Local
Quantidade
de pessoas
na limpeza

Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Maceió. CEP
57051-090.

7

Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas
Eleitorais - Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol,
Maceió/AL.

4

Almoxarifado - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B,
7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió/ AL. 1

15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV.
Presidente Fernando Collor de Melo, 48 -
Tabuleiro do Pinto.

1

Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça
Visconde de Sinimbu S/N, Centro – Maceió/AL

Um posto de
limpeza é
deslocado
para a
limpeza do
térreo - 

Biblioteca - Avenida Aristeu de Andrade, nº 406,
Farol. Maceió. CEP 57051-090 1

Obs. Existe um supervisor que fica no Edifício Sede

13. 1 Para a unidade Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça Visconde de Sinimbu
S/N, Centro – Maceió/AL deve serrealizado o levantamento considerando o total
funcionamento do edifício, uma vez que existe previsão de retorno à antiga sede.

Maceió /AL, 23 de março de 2020.

 

Termo de Referência SEGEC 0671591         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 53



Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:

 

Lindineide Cardoso

Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
 

Audeir Peixoto 

Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR
 

Matthias Schmidt

Estagiário SMR
 

Roberto Jackson Gomes Leitão 

Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 23/03/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JACKSON GOMES LEITÃO,
Analista Judiciário, em 23/03/2020, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 23/03/2020, às 22:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MATTHIAS SCHMIDT, Estagiário(a), em
25/03/2020, às 22:13, 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
0671591 e o código CRC BCA94F21.
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E-mail - 0671748

Data de Envio: 
  23/03/2020 18:39:34

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

Para (com cópia oculta):
    contato@medaltrabalho.com.br
    contato@proteqjr.com.br
    comercial@bioprotecao.com.br
    comercial@soma-ne.com.br
    clinicaaudiomedclin@hotmail.com
    contato@engenhart.eng.br
    comercial@fonoclinsaude.com.br
    dprotecao@dprotecao.com.br
    sigma.saude@gmail.com
    comercial@previnemed.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho para o
TRE/AL. PA 0000776-95.2020

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Com referência à solicitação abaixo e atendendo a pedidos, foi incluído no Termo de Referência o
quantitativo de postos de trabalho por unidade a ser avaliada, visando à elaboração de laudo técnico de
periculosidade e insalubridade no TRE/AL.

Assim, reenviamos em anexo o Termo de Referência ajustado, reiterando nossa solicitação de envio de
orçamento às empresas que ainda não apresentaram suas propostas.

Mais uma vez, estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem.

Muito obrigada
Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
marcialmelo@yahoo.com.br - 99981.2312

Prezados Senhores,
(Contratação imediata)

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL necessita contratar empresa especializada em segurança
e medicina do trabalho, para avaliação de insalubridade e periculosidade (LTIP), com elaboração de laudo
técnico, das suas dependências localizadas em Maceió e Rio Largo Largo, conforme abaixo:

1. Sede: Edifício Jornalista Arnon de MelO - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Maceió.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais: Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol, Maceió/AL.

3. Almoxarifado: Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió/ AL.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL: AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal: Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro Maceió/AL

6. Biblioteca: Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió. 

Assim, solicitamos orçamento para a prestação dos serviços, tudo conforme especificações e condições
constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.
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Pedimos, ainda, caso não haja interesse em participar, independente do motivo, que nos seja comunicado
por email.

Por fim, em razão de estarmos realizando nossos trabalhos em casa, pedimos a gentileza de nos
enviarem as respostas também para o endereço eletrônico particular (marcialmelo@yahoo.com.br), para
o caso de erro no redirecionamento das mensagens enviadas ao Tribunal.

Desde já agradecemos a atenção dispensada, pedindo a maior brevidade possível, para que possamos
dar prosseguimento à contratação em curso dos postos de trabalho terceirizados para realização dos
serviços de limpeza e conservação, a qual dependente dos serviços de avaliação a serem prestados pela
empresa de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
(82) 99981.2312 - seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0671591.html
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PROPOSTA 203.20 - AL

De: Irys Cavalcante (dprotecao@dprotecao.com.br)

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

Data: terça-feira, 24 de março de 2020 11:09 BRT

 
Bom dia Sra. Márcia!
tudo bem?

Para nós da Dproteção Segurança do Trabalho é motivo de satisfação te enviar esse orçamento para  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS , pois sabemos da importância do mesmo para a segurança de
sua empresa e seus colaboradores. Nossa experiência de mais de 14 anos de atuação do mercado nordestino, te
garantirá um serviço conforme as exigências do Secretaria do Trabalho e o eSocial.  Além de elevar as práticas
internas de gestão.

Favor acusar recebimento.  
--
Atenciosamente,

Livre de vírus. www.avast.com.

PPS 203.20 - Proposta-Contrato para Prestação de Serviço.pdf
404.9kB
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R 042 – PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

At.: Sra. Maria Márcia 

Maceió, 24 de março de 2020.                                                           

Vimos, por meio desta, apresentar nossa proposta de prestação de serviços em segurança e saúde do 

trabalho. Segue abaixo o escopo da proposta. 

 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Valor Total 

01. Elaboração de Laudo de Insalubridade e Periculosidade – LAINPE. Em 

conformidade com as NRs 15 e 16. Contendo avaliações qualitativas. Incluso 

emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo Engenheiro 

de Segurança Responsável pela elaboração do Laudo. 

 

Atendendo os seguintes itens descritos em Termo de Referência apresentado pelo 

Tribunal: 

 

3. Descrição dos Objetivos e Serviços: 

Os objetivos do Laudo de Insalubridade e Periculosidade são: 

3.1.1. Avaliar a exposição de servidores a agentes ou atividades nocivas que gerem 
direitos, inclusive aos adicionais de insalubridade, irradiação ionizante e gratificação 
por trabalhos com raios-x ou substâncias radioativas com base nas avaliações 
ambientais e de acordo com os sistemas de prevenção coletivo e individual adotados 
pelo Tribunal, determinando se é devido, ou não, o pagamento dos respectivos 
adicionais. 

3.3 De acordo com o Decreto nº 97.458, de 11 de janeiro de 1989, o LTIP deverá especificar: 

I - o local de exercício ou o tipo de trabalho realizado; 

II - o agente nocivo à saúde ou o identificador do risco; 

III - o grau de agressividade ao homem, especificando: 

a) limite de tolerância conhecida, quanto ao tempo de exposição ao agente nocivo; 

b) verificação do tempo de exposição do funcionário aos agentes agressivos. 

IV - classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade, com os respectivos 
percentuais aplicáveis ao local ou atividades examinadas; 

V- as medidas corretivas e equipamentos de proteção individuais necessários para 
eliminar ou neutralizar o risco, ou proteger contra seus efeitos. 

Locais onde serão prestados os serviços 

10.1 Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. 
Maceió. CEP 57051-090. 

10.2 Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais - Av. Fernandes Lima, nº 
3487, Farol, Maceió/AL. 

10.3 Almoxarifado - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, 

R$ 2.000,00 
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Maceió/ AL. 

10.4 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - 
Tabuleiro do Pinto. 

10.5 Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro 
– Maceió/AL 

10.6 Biblioteca - Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió. CEP 57051-090 

Serão analisadas as funções: 

Local 
Quantidade de pessoas na 

limpeza 

Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, Farol. Maceió. CEP 57051-090. 

7 

Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais - 
Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol, Maceió/AL. 

4 

Almoxarifado - Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 
7200-D, Serraria, Maceió/ AL. 

1 

15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL - AV. Presidente 
Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro do Pinto. 

1 

Edifício da Antiga Sede deste Tribunal - Praça Visconde 
de Sinimbu S/N, Centro – Maceió/AL 

Um posto de limpeza é 
deslocado para a limpeza do 
térreo -  

Biblioteca - Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. 
Maceió. CEP 57051-090 

1 

Obs. Existe um supervisor que fica no Edifício Sede 
 

   

 
Valor global da proposta: R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 

Período de Vigência da Proposta: 30 dias úteis. 
 

Condições de Pagamento: O pagamento dos serviços prestados será realizado no prazo de até 10 (dez) dias 

após o recebimento de documento fiscal hábil, quando prestados estes de acordo com as cláusulas contratuais,  

 

Prazo de Entrega: Os serviços deverão ser executados num prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir 

da ordem inicial de serviços. 

Clientes atendidos  

A Dproteção atende a expectativa de diferentes perfis de clientes como indústrias, comércios, empresas de serviço, 

atendendo clientes da iniciativa privada e entidades públicas. Alguns de nossos clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONTRATANTE. 
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Colocar à disposição da Dproteção informações, documentos, meios, recursos, pessoas e outros, 
necessários à realização dos serviços/produtos aqui estipulados. Atraso na disponibilização dos recursos supracitados acarretará na 
extensão do prazo de entrega.  

Em caso de mudanças durante o processo de desenvolvimento do produto/serviço, informar antecipadamente e por escrito à 
Dproteção, bem como em caso de alterações durante o desenvolvimento de documentos solicitar antecipadamente e por escrito a 
alteração desejada. 
  Fica autorizado solicitar alterações nos serviços contratos até 30 (trinta) dias após o entrega dos documentos. Nos casos em 
que se fizer necessária visita técnica para avaliações qualitativas e ou quantitativas, para comparação, alteração e outros, será 
acrescida uma taxa adicional pelas alterações demandas.  
 Ressaltamos que os documentos são emitidos conforme as informações repassadas pelo cliente, que são elas: cargo/ 
função, setor e descrição das atividades, itens estes, essenciais para que a documentação de segurança possa ser emitida conforme a 
legislação vigente. 

  

Obrigações e Responsabilidade da Dproteção Segurança do Trabalho 

 

A Dproteção não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação 
inidôneas ou incompletas que Ihe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE, ou decorrentes do 
desrespeito à orientação prestada. 

A Dproteção desempenhará suas atividades dentro da ética profissional, cumprindo e fazendo cumprir as determinações 
legais. A mesma acolherá as decisões da CONTRATANTE, quando respeitadas as condições firmadas nesta proposta e a Legislação 
vigente. 

A Dproteção, sob as penas da lei, obriga-se a não divulgar e nem fornecer dados e informações referentes aos serviços por 
ela realizados, a menos que expressamente autorizada pela Contratante. 

A Dproteção fica desde já autorizada a incluir o nome/marca da CONTRATANTE na relação de seus principais clientes, em 
currículo, site e folder. 
Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Irys Cavalcante 
Supervisora Comercial / Qualidade 
e-mail: dprotecao@dprotecao.com.br / qualidade@dprotecao.com.br 
Tel: (82) 3356-9000 
Acesse nosso site: www.dprotecao.com.br 
 

Estamos de acordo com os termos e condições desta proposta. 

Aprovação da Proposta – Cliente 
Nome:                                                                                    Cargo: 
 
Assinatura:                                                                             Data:  
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E-mail - 0672070

Data de Envio: 
  24/03/2020 14:38:57

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

Para:
    comercial@dmaisseguranca.com.br
    dmaisseguranca@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para laudo de avaliação de periculosidade e insalubridade postos de trabalho
TRE-AL. PA 0000765-66.2020

Mensagem: 
  Boa tarde Romildo!

Conforme contato telefônico mantido há pouco, encaminho em anexo o Termo de Referência para a
contratação de empresa especializada na área de segurança e medicina do trabalho, para análise e
elaboração de laudo de postos de trabalho terceirizado de serviços de conservação e limpeza no âmbito
das dependências do TRE-AL em Maceió e Rio Largo, conforme abaixo:

1. Sede: Edifício Jornalista Arnon de Mell - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Maceió.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais: Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol, Maceió.

3. Almoxarifado: Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL: AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal: Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro Maceió

6. Biblioteca: Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió.

Assim, solicitamos orçamento para a prestação dos serviços, tudo conforme especificações e condições
constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Desde já agradecemos a atenção, lembrando que estamos trabalhando em casa e pedindo que as
mensagens sejam direcionadas também para meu endereço particular abaixo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0671591.html
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E-mail - 0672095

Data de Envio: 
  24/03/2020 14:57:25

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

Para:
    augusto@cosegsst.com.br

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para laudo de avaliação de periculosidade e insalubridade postos de trabalho
TRE-AL. PA 0000765-66.2020

Mensagem: 
  Prezado Jerpherson, boa tarde!

Conforme contato telefônico mantido há pouco, encaminho em anexo o Termo de Referência para a
contratação de empresa especializada na área de segurança e medicina do trabalho, para análise e
elaboração de laudo de postos de trabalho terceirizado de serviços de conservação e limpeza no âmbito
das dependências do TRE-AL em Maceió e Rio Largo, conforme abaixo:

1. Sede: Edifício Jornalista Arnon de Mell - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Maceió.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais: Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol, Maceió.

3. Almoxarifado: Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL: AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal: Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro Maceió

6. Biblioteca: Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió.

Assim, solicitamos orçamento para a prestação dos serviços, tudo conforme especificações e condições
constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.

Desde já agradecemos a atenção, lembrando que estamos trabalhando em casa e pedindo que as
mensagens sejam direcionadas também para meu endereço particular abaixo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0671591.html
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Re: Solicitação de orçamento para laudo de avaliação de periculosidade e insalubridade
postos de trabalho TRE-AL. PA 0000765-66.2020

De: augusto@cosegsst.com.br (augusto@cosegsst.com.br)

Para: seic@tre-al.jus.br

Cc: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 24 de março de 2020 16:03 BRT

Boa tarde Márcia,

Segue anexo proposta comercial conforme solicitado em Termo de Referência.

Ps.: Qualquer dúvida ou melhores esclarecimentos, estou a disposição ok!?

---

 Atenciosamente,

 

Em 24/03/2020 14:57, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezado Jerpherson, boa tarde!

Conforme contato telefônico mantido há pouco, encaminho em anexo o Termo de Referência para a
contratação de empresa especializada na área de segurança e medicina do trabalho, para
análise e elaboração de laudo de postos de trabalho terceirizado de serviços de conservação e
limpeza no âmbito das dependências do TRE-AL em Maceió e Rio Largo, conforme abaixo:

1. Sede: Edifício Jornalista Arnon de Mell - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.
Maceió.

2. Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais: Av. Fernandes Lima, nº 3487,
Farol, Maceió.

3. Almoxarifado: Av. Menino Marcelo, nºs 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió.

4. 15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL: AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro
do Pinto.

5. Edifício da Antiga Sede deste Tribunal: Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro Maceió

6. Biblioteca: Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió.

Assim, solicitamos orçamento para a prestação dos serviços, tudo conforme especificações e
condições constantes do Termo de Referência que anexamos a esta mensagem.
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Desde já agradecemos a atenção, lembrando que estamos trabalhando em casa e pedindo que as
mensagens sejam direcionadas também para meu endereço particular abaixo.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Proposta COSEG nº 041-2020 TRE-AL.pdf
905.4kB
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Proposta COSEG nº 041/2020  
 

 

COSEG – Consultoria e Engenharia de Segurança do Trabalho, CNPJ: 20.402.331/0001-65 
Rua José Alberto Correia, 342, Cidade Universitária. Telefones: 82 99805-6154 
E-mail: coseg.operacional@gmail.com 

 

 

Maceió, terça-feira, 24 de março de 2020. 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS-TER/AL, 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços de Engenharia em Segurança do Trabalho. 

Segue abaixo escopo da proposta: 

Item Descrição do Produto/Serviço Valor 

- 

Elaboração de Laudo Técnico Pericial de Insalubridade e Periculosidade-LAINPE, em 
conformidade com as Normas Regulamentadoras nº 15 e 16 (NR-15 e NR-16), da Portaria 
3.214 de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego-MTE, referente as 
unidades abaixo: 

R$ 1.200,00 

01 Sede: Edifício Jornalista Arnon de Mello - Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol. Maceió. 

02 
Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais: Av. Fernandes Lima, nº 3487, Farol, 
Maceió 

03 Almoxarifado: Av. Menino Marcelo, nº 7200-B, 7200-C e 7200-D, Serraria, Maceió. 

04 
15ª Zona Eleitoral - Rio Largo/AL: AV. Presidente Fernando Collor de Melo, 48 - Tabuleiro do 
Pinto. 

05 Edifício da Antiga Sede deste Tribunal: Praça Visconde de Sinimbu S/N, Centro Maceió 

06 Biblioteca: Avenida Aristeu de Andrade, nº 406, Farol. Maceió. 

 
 

Valor global da proposta: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Os itens relacionados acima serão 

concluídos dentre 30 dias, mediante data a definir com a contratante para início do serviço. 

Período de vigência da Proposta: 30 dias. 
Condições de pagamento: Até 10 dias após conclusão, emissão de nota fiscal e apresentação das 

certidões negativas de débitos fiscais e previdenciárias. 

Pagamento via boleto ou depósito bancário: 
 
Banco do Brasil 
Agência: 1233-5 
Conta corrente: 122.805-6 
Titular: Exclusiva Engenharia e Consultoria 
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COSEG – Consultoria e Engenharia de Segurança do Trabalho, CNPJ: 20.402.331/0001-65 
Rua José Alberto Correia, CIdade Universitária. Telefones: 82 99805-6154 
E-mail: coseg.operacional@gmail.com 

 

 

METRA WEB - Sistema de Soluções para Gestão da 
Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho 

Nosso sistema de soluções é completo e totalmente integrado. Explora o que há de mais 

moderno, avançado e inteligente da Tecnologia da Comunicação e Informação para alcançar os 

melhores resultados e qualidades aos profissionais da Medicina Ocupacional e Segurança do 

Trabalho, para as empresas e funcionários.  

METRA WEB é um completo sistema de soluções para gestão da Medicina Ocupacional e 

Segurança do Trabalho. Soluciona todas as necessidades dedicadas aos ambientes administrativos e 

dos profissionais de clínicas, serviços e das empresas que demandam SESMT tais como Médicos, 

Engenheiros, Fonoaudiólogos, Enfermeiros, Técnicos e pessoal administrativo. Cumpre todas as 

Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego para qualquer segmento de 

empresas. 

A modernidade e versatilidade tecnológica do METRA WEB permite integrar-se aos sistemas 

administrativos já existentes nas empresas. 
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COSEG – Consultoria e Engenharia de Segurança do Trabalho, CNPJ: 20.402.331/0001-65 
Rua José Alberto Correia, 342, Cidade Universitária. Telefones: 82 99805-6154 
E-mail: coseg.operacional@gmail.com 

 

  

 

Proposta COSEG Consult e Eng Seg do Trabalho (0672262)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 67



Proposta COSEG nº 041/2020 
 

 

COSEG – Consultoria e Engenharia de Segurança do Trabalho, CNPJ: 20.402.331/0001-65 
Rua José Alberto Correia, 342, Cidade Universitária. Telefones: 82 99805-6154 
E-mail: coseg.operacional@gmail.com 
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COSEG – Consultoria e Engenharia de Segurança do Trabalho, CNPJ: 20.402.331/0001-65 
Rua. José Alberto Correia, 342, Cidade Universitária. Telefones: 82 99805-6154 
E-mail: coseg.operacional@gmail.com 

 

 

ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES CONTRATOS/PONTUAIS 

 

 

Proposta COSEG Consult e Eng Seg do Trabalho (0672262)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 69



Proposta COSEG nº 041/2020 
 

 

COSEG – Consultoria e Engenharia de Segurança do Trabalho, CNPJ: 20.402.331/0001-65 
Rua José Alberto Correia, 342, Cidade Universitária. Telefones: 82 99805-6154 
E-mail: coseg.operacional@gmail.com 

 

Obrigações e Responsabilidades da CONTRATANTE. 

 Colocar à disposição da COSEG – Consultoria em Engenharia de Segurança do Trabalho informações, documentos, 

meios, recursos, pessoas e outros, necessários á realização dos produtos/serviços aqui estipulados. Atraso na 

disponibilização dos recursos supracitados acarretará na extensão do prazo de entrega. 

 Em caso de mudanças durante o processo de desenvolvimento do produto/serviço, informa antecipadamente e 

por escrito à COSEG, bem como em caso de alterações durante o desenvolvimento de documentos solicitar 

antecipadamente e por escrito a alteração desejada. 

Obrigações e Responsabilidade da COSEG- Consultoria em Engenharia de Segurança do Trabalho 

 A COSEG não assume nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou 

documentação inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da CONTRATANTE, 

ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada. 

 A COSEG desempenhará suas atividades dentro da ética profissional, cumprindo e fazendo cumprir as 

determinações legais. A mesma acolherá as decisões da CONTRATANTE, quando respeitadas as condições firmadas nesta 

proposta e a Legislação vigente. 

 A COSEG, sob as penas da lei, obriga-se a não divulgar e nem fornecer dados e informações referentes aos serviços 

por ela realizados, a menos que expressamente autorização pela CONTRATANTE. 

 A COSEG fica desde já autorizada a incluir o nome/marca da CONTRATANTE na relação de seus principais clientes 

em currículo, folder e site. 

 

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Jérpheson Augusto 
Diretor Técnico 
COSEG – Consultoria e Engenharia de Segurança do Trabalho 
Email: coseg.operacional@gmail.com 
Telefones: (82) 99805-6154 -whatsapp 
 
 
Estamos de acordo com os termos e condições desta proposta. 
Aprovação da Proposta – Cliente 
 
 
 
Nome:        Cargo: 
 
 
 
Assinatura:       Data: 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 20.402.331/0001-65
Razão Social: COSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO

TRABALHO LTDA
Nome Fantasia: COSEG - CONSULTORIA TEC. EM SEGURANCA DO TRABALHO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN
FGTS 29/03/2020
Trabalhista Validade: 12/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Sem Informação

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/10/2016 (*)
Receita Municipal Validade: 17/09/2016 (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 24/03/2020 18:20 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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24/03/2020 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2020/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=77fa924be90aeb6c32ebb2595a853b52 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Total de Registros Lançados: 1

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

CPF/CNPJ:
20402331

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação:
Inadimplente

Data/Hora da pesquisa:
24/03/2020 18:17

Filtros

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 09/09/2017 04:09
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/03/2020 18:22:52 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: COSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO 
TRABALHO LTDA 
CNPJ: 20.402.331/0001-65 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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24/03/2020 Certidão Internet

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CndConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni=20402331000165&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 sobre o
contribuinte 20.402.331/0001-65 são insuficientes para a emissão de certidão por meio
da Internet. 
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC. 
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão
nas unidades da RFB.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
Nº: 25426 / 2020

Inscrição: 490545477 Identificação: 490545477
Contribuinte
COSEG ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA

C.N.P.J./C.P.F.
20.402.331/0001-65

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
AVENIDA DONA CONSTANÇA DE GÓES MONTEIRO, Nº: 220, 
57025355, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  POÇO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
24/03/2020

Validade 
22/06/2020

Data Protocolo 
24/03/2020

N.º De Autenticidade: 6E2.DE1.C46.5FF

 
.
   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 18:12:44 do dia 24/03/2020
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.
.
Observação:

O contribuinte indicado possui vínculos tributários mercantis.
 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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E-mail - 0672397

Data de Envio: 
  24/03/2020 18:38:15

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

Para:
    dprotecao@dprotecao.com.br

Assunto: 
  Solicitação de informação CNPJ para pesquisa de habilitação. PA 0000776-96.2020

Mensagem: 
  Prezada Irys, boa noite!

Solicitamos informar-nos os dados da empresa, para realização de pesquisa de regularidade tributária,
fiscal, etc, junto aos órgãos respectivos:

Razão social da empresa e CNPJ.

Obrigada,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br
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24/03/2020 Yahoo Mail - [seic] Solicitação de informação CNPJ para pesquisa de habilitação. PA 0000776-96.2020

1/1

[seic] Solicitação de informação CNPJ para pesquisa de habilitação. PA 0000776-96.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 24 de março de 2020 18:52 BRT

Boa noite Márcia!

Seguem dados solicitados:

Razão Social:  DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 07.743.414/0001-50

Estou à disposição.

Em ter, 24 de mar de 2020 às 18:38, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezada Irys, boa noite!

Solicitamos informar-nos os dados da empresa, para realização de pesquisa de regularidade tributária, fiscal, etc,
junto aos órgãos respectivos:

Razão social da empresa e CNPJ.

Obrigada,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br
marcialmelo@yahoo.com.br

-- 

--
Atenciosamente,
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.743.414/0001-50
Razão Social: DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
Nome Fantasia: DPROTECAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/12/2020

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 01/09/2020
FGTS 12/04/2020
Trabalhista Validade: 19/09/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 23/05/2015 (*)
Receita Municipal Validade: 22/07/2015 (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 24/03/2020 18:58 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº: 25429 / 2020

Inscrição: 900717742 Identificação: 326860
Contribuinte
DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP

C.N.P.J./C.P.F.
07.743.414/0001-50

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - RIVADÁVIA CARNAÚBA, Nº: 00091, SALA 04
57057260, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  PINHEIRO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
24/03/2020

Validade 
22/06/2020

Data Protocolo 
24/03/2020

N.º De Autenticidade: FC8.A36.F68.3F9

 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 19:00:17 do dia 24/03/2020
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.
.
Observação:

O contribuinte indicado possui vínculos tributários mercantis.
 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -

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

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

Emitida às 10:54:04 do dia 28/01/2020

Código de controle da certidão: 8F6A-321A-46B5-4551

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.743.414/0001-50

Válida até 28/03/2020

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

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

Certidão (ões) Consolidadas DProteção (0672411)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 81



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/03/2020 18:56:10 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 
CNPJ: 07.743.414/0001-50 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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02509594451Usuário:

24/03/2020 19:05:18Data e hora da consulta:

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

DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Adimplente07743414
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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E-mail - 0672417

Data de Envio: 
  24/03/2020 19:27:27

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

Para:
    dprotecao@dprotecao.com.br

Assunto: 
  Solicitação de documentação de qualificação técnica. PA 0000776-95.2020

Mensagem: 
  Prezada Irys, boa noite!

Diante da regularidade fiscal, tributária, trabalhista, etc, apresentada pela empresa DProteção, para que
possamos seguir com a instrução de contratação, solicitamos nos enviar os documentos relacionados no
item 7 do Termo de Referência, que reproduzimos abaixo, bem como:

- Declaração de Inexistência de Nepotismo (conforme modelo que apresentamos também em anexo); 

7. Qualificação técnica e profissional da Contratada

7.1 A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de, pelo menos, um atestado de
capacidade técnica, compatível com o objeto desta licitação (contratação), ou seja, prestação de serviços
de Engenharia de Segurança do Trabalho e Medicina do Trabalho, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado.

7. 2 Apresentar registro junto ao (s) conselho (s) de classe do responsável pelo Laudo objeto deste Termo
de Referência, nos casos em que o profissional que executar os trabalhos não seja o responsável técnico
da empresa.

7. 3 Apresentar registro do responsável técnico pela empresa, no CRM, CREA ou CAU conforme o caso de
ser Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho.

7. 4 Apresentar declaração do responsável pela execução, de que aceita o encargo, conforme condições
do Termo de Referência.

Estarei encaminhando um modelo da Declaração de Inexistência de Nepotismo em formato editável
(diretamente do meu email particular), se achar conveniente usá-lo (lembrando que trata-se apenas de
um modelo).

Qualquer dúvida, peço me contatar. 

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Termo_de_Referencia_0671591.html
    Certidao_0672411_CNDs_consolidadas_DProtecao.pdf
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25/03/2020 Yahoo Mail - Solicitação de orçamento para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho para o TRE/AL. PA 00007…
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Solicitação de orçamento para prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho para o TRE/AL. PA 0000776-
95.2020

De: comercial . (comercial@soma-ne.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 25 de março de 2020 11:09 BRT

Bom dia , Sra Márcia 

Tudo bem ? Conforme conversamos segue a PROPOSTA COMERCIAL , para sua análise e validação . Nos colocamos à sua disposição para maiores
esclareciemntos. 

Aguardamos retorno  
Desde já agradecemos à atenção e confiança. 
Atenciosamente
Alessandra Amoedo 

 

                                   Alessandra Amoedo e Jaqueline Gomes 
Departamento Comercial

82 3221-4249
82 99992-5967
comercial@soma-ne.com.br
http://soma-ne.com.br

PROPOSTA 150.20 TRE .pdf
226.4kB

E-mail da empresa SOMA enviando proposta (0672673)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 86
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Envio de modelo/sugestão para Declaração de aceitação do encargo pelo responsável pela
execução dos serviços. PA 0000776-95.2020

De: marcia melo (marcialmelo@yahoo.com.br)

Para: dprotecao@dprotecao.com.br

Data: quarta-feira, 25 de março de 2020 14:36 BRT

Prezada Irys, 

Segue em anexo modelo/sugestão da Declaração de aceitação do encargo pelo responsável pela execução dos
serviços a serem contratados.

Atenciosmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Intrução de Contratações - SEIC
99981.2312
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br

Modelo Declaração de ciência e concordância com o TR.docx
12.7kB
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Documentos Dproteção

De: Irys Cavalcante (dprotecao@dprotecao.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 25 de março de 2020 17:20 BRT

Boa tarde Márcia!

Conforme solicitado, seguem anexos os documentos.
Qualquer dúvida, estou à inteira disposição.
--
Atenciosamente,

CREA ENG. DPROTEÇÃO .pdf
151.1kB

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO.pdf
220.9kB

Modelo Declaração de ciência e concordância com o TR.pdf
213kB

EYE LASER - ATESTADO CAPACITADE TÉCNICA.pdf
349.2kB

E-mail DProteção enviando declarações etc (0672946)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 90



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V 

DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ nº 07.743.414/0001-50, situada na RUA RIVADAVIA CARNAUBA, 91, SALA 04 CAIXA 

POSTAL AC 196, PINHEIRO, MACEIÓ/AL, CEP: 57.057-260, representada por seu sócio Sr. Allan 

Vagner Loureiro CPF nº 724.939.254-91, carteira de identidade nº 718425, expedida por SSP 

AL, brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na Rua José Sampaio Luz, 218, Aptº 201, Ponta 

Verde, Maceió/AL, CEP: 57.035-260, que DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 

2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, 

NÃO SER cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de 

assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal.  

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que 

a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como 

a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

 Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 

deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da 

que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 

(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) 

a 3 (três) anos, se o documento é particular.  

Maceió, 25  de março de 2020.  

 

  

 

______________________________________ 

DPROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP 

Eng° ALLAN VAGNER LOUREIRO CAVALCANTE 

CPF nº 724.939.254-91 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que estou ciente e concordo com as condições do 

Termo de Referência recebido na fase de cotação de preço, para a contratação da 

empresa DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 07.743.414/0001-

50, e que aceito o encargo para a execução dos serviços, para elaboração DO LAUDO 

TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP) nas dependências do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, localizadas em Maceió e Rio Largo – AL, listadas 

no item 10 do TR, conforme Proposta PPS 203.20  apresentada ao Órgão em 

24/03/2020, com validade para 30 dias. 

 

Maceió, 25 de março de 2020-03-25 

 

 

 

  

 

______________________________________ 

DPROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP 

Eng° ALLAN VAGNER LOUREIRO CAVALCANTE 

CPF nº 724.939.254-91 

CNPJ nº 07.743.414/0001-50 
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Re: Documentos Dproteção

De: Irys Cavalcante (dprotecao@dprotecao.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 26 de março de 2020 09:08 BRT

Bom dia Márcia!

Seguem anexos vinculados a registro da empresa e registro do nosso Engº junto ao CREA/AL.
Caso necessite de algo mais, estou à inteira disposição.
--
Atenciosamente,

Em qua., 25 de mar. de 2020 às 17:19, Irys Cavalcante <dprotecao@dprotecao.com.br> escreveu:

Boa tarde Márcia!

Conforme solicitado, seguem anexos os documentos.
Qualquer dúvida, estou à inteira disposição.
--
Atenciosamente,

Relatório Gerencial do SERVICOS.pdf
58.8kB

SERVICOS - CREA-AL.pdf
322.1kB

E-mail DProteção enviando registros resp técnica (0673142)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 95
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CREA-AL - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS
GRUPO: RELATORIO
EMITIDO POR: ALLAN VAGNER LOUREIRO CAVALCANTE
DATA/HORA: 25/03/2020 às 18:03:23
ENDEREÇO IP: 179.235.146.70
LOCAL: AMBIENTE DO PROFISSIONAL

DADOS

EMPRESA FUNçãO DATA INICIAL DATA FINAL ATIVO? DATA DE CADASTRO ULTIMA ANUIDADE PAGA

DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP Não Definido 2009-01-06 Sim 2020 (1 / 1)

SERVICOS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-AL

Relatório do CREA situação regular da DProteção (0673148)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 96



25/03/2020 SERVICOS - CREA-AL

https://servicos-crea-al.sitac.com.br/app/view/sight/ini?form=ResponsavelTecnico&responsaveltecnico_id=2964 1/3

CPF: 72493925491
Nome: ALLAN VAGNER LOUREIRO CAVALCANTE
E-Mail: allan@dprotecao.com.br

Data de cadastro:

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Situação do Registro: ATIVO
Processo de Registro:

CNPJ: 07743414000150
Nome Fantasia: DPROTECAO

Razão Social: DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP
E-Mail: ADMINISTRATIVO@DPROTECAO.COM.BR

Data de cadastro: 17/11/2014
Último ano pago: 2020 (1 / 1)

Profissional ALLAN VAGNER LOUREIRO CAVALCANTE
CPF 72493925491

CREA 0201695634
Número da ART: 02100000047750016402

Data Final do Contrato:
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Data do Início da Responsabilidade: 06/01/2009
Data do Fim da Responsabilidade:

Observação: CONTRATADO.

Responsabilidade Técnica

DETALHES DO PROFISSIONAL

DETALHES DA EMPRESA

DETALHES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ALLAN VAGNER LOUREIRO CAVALCANTE
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

 Sair Acesso expira em 25/03/20 20:37:4625/03/20 20:37:46  : 01:58:5901:58:59


Contratantes


ART


Certidões


Protocolos


Financeiro


Agendamento


Ferramentas

 Manual da Área de Serviços Manual da Área de Serviços  Ambiente do Profissional Ambiente do Profissional
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Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia.
Segunda-Feira: 07:00:00 às 13:00:00

Terça-Feira: 07:00:00 às 13:00:00
Quarta-Feira: 07:00:00 às 13:00:00
Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia.
Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia.

Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia.

ARTS BAIXADAS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA ()

ARTS NÃO BAIXADAS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA (69)

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (1)

Mostrar 10  registros

Buscar: 

Mostrando de 0 até 0 de 0 registros

Não foram encontrados r

Relatório

TIPO NÚMERO DATA CADASTRO

Primeiro Anterior Seguinte Último

Mostrar 10  registros

Buscar: 

Mostrando de 1 até 10 de 52 registros

ART 00002016956345004902 22/03/2010
ART 00002016956345006002 28/04/2010
ART 00002016956345009402 22/09/2010
ART 00002016956345006302 21/05/2010
ART 00002016956345010202 24/11/2010
ART 00002016956345010402 31/01/2011
ART 00002016956345010702 23/02/2011

ART 00002016956345011202 19/04/2011

ART 00002016956345014302 19/06/2012

ART 00002016956345014502 04/07/2012

Relatório

TIPO NÚMERO DATA CADASTRO

Primeiro Anterior 1 2 3 4 5 Seguinte Último

Mostrar 10  registros

Buscar: 

ALLAN VAGNER LOUREIRO
CAVALCANTE 02100000047750016402 0201695634 06/01/2009

Relatório

NOME NÚMERO DA ART NÚMERO DE
REGISTRO

INÍCIO
RESPO

FIM DE
RESPO
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Sistema de Informações Técnicas e Administrativas do CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Rua Dr. Osvaldo Sarmento 22, Farol - Maceió/AL

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1570 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, para instrução preliminar de cotação (Despacho
GSAD 0667693), objetivando a contratação de empresa especializada
em serviços de segurança e medicina do trabalho, para
elaborar laudo técnico de insalubridade e periculosidade (LTIP) nas
dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em Maceió e
Rio Largo, na forma do Termo de Referência retificado 0671591,
pendente de aprovação.

Conforme justificativa constante do item 2 do TR, a
contratação desse laudo é essencial para a elaboração dos estudos
preliminares à contratação dos serviços de limpeza e conservação a
ser realizada pelo Tribunal este ano (PA 0000010-
42.2020.6.02.8000), cujo atual contrato nº 08/2015 vence em 08 de
julho de 2020.

Feitas consultas a diversas empresas especializadas em
Maceió, por email (eventos 0671211, 0671748, 0672070 e 0672095)
e também por telefone, recebemos proposta de preço por parte de
quatro empresas: ProteqJr (0671377), DProteção (0672039), COSEG
(0672262) e SOMA (0672677), todas com preços compatíveis entre
si, variando de R$ 1.200,00 a R$ 3.990,00.

A empresa COSEG apresentou o melhor preço, no
entanto, possui pendências, no momento, junto à RFB e Prefeitura
(evento 0672394).

O segundo melhor preço foi apresentado pela empresa
DProteção Equipamentos de Segurança Ltda, CNPJ nº
07.743.414/0001-50, no valor global de R$ 2.000,00 para a execução
dos serviços.

A empresa DProteção apresenta regularidade fiscal,
tributária, trabalhista e junto ao FGTS, não apresentando registro no
CADIN, TCU, CNJ e Portal da Transparência, conforme
evento 0672411.

Apresentou Declaração de Inexistência de Nepotismo

Informação 1570 (0673151)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 100



(evento 0672949) e, na forma do item 7 do Termo de
Referência, Declaração de aceitação do encargo pelo executor do
serviço (evento 0672951), registro no CREA (0672954) e registros
junto ao CREA do responsável técnico, Engenheiro Allan Vagner
Loureiro Cavalcante (0673150), e de regularidade da empresa
(0673148), e Atestado de Capacidade Técnica da empresa referente
a prestação de serviços de engenharia de segurança do trabalho
(0672956).

Sendo assim, caso aprovada a proposta da empresa
(0672039) pela unidade técnica demandante, sugerimos que a
contratação seja feita com a DProteção Equipamentos de Segurança
Ltda, CNPJ nº 07.743.414\0001-50, pelo valor total de R$ 2.000,00
(dois mil reais), para a execução dos serviços constantes do TR
(0671591), por dispensa de licitação, com base no Art. 24, I da Lei nº
8.666/93, observado o limite legal de R$ 33.000,00 previsto para
contratações da mesma natureza no presente exercício.

À deliberação.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 26/03/2020, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 26/03/2020, às 11:02, 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
0673151 e o código CRC 0EA64BFA.

0000776-95.2020.6.02.8000 0673151v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 1570, 0673151, encaminho

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/03/2020, às 12:20, 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
0673206 e o código CRC 9916524D.

0000776-95.2020.6.02.8000 0673206v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de março de 2020.
 
Aprovo o Termo de Referência de evento nº 0671591,

com vistas à a contratação de empresa especializada em serviços de
segurança e medicina do trabalho, para elaborar laudo técnico de
insalubridade e periculosidade (LTIP) nas dependências do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas em Maceió e Rio Largo.

Considerando o teor da Informação nº 1570 da SEIC, no
evento nº 0673151, direciono o feito à SEGEC para análise da
proposta apresentada pela Dproteção Equipamentos de Segurança
Ltda, juntada no evento nº 0672039, quanto à adequação ao Termo
de Referência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/03/2020, às 18:13, 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
0673546 e o código CRC 2B8D0571.

0000776-95.2020.6.02.8000 0673546v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
À SMR,
 
Encaminho os autos ao Engenheiro Audeir,

responsável também pela elaboração do Termo de Referência,
para análise da proposta e documentação apresentada pela
empresa Dproteção Equipamentos de Segurança Ltda.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO JACKSON GOMES LEITÃO,
Analista Judiciário, em 30/03/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674810 e o código CRC 907532C4.

0000776-95.2020.6.02.8000 0674810v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
À SEGEC.
 
Em atenção ao Despachoa SEGEC 0674810,

informo que a documentação relativa à qualificação técnica da
empresa D Proteção atende às exigências do Termo de
Referência 0666092, conforme detalhamento abaixo.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 31/03/2020, às 17:39, 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
0675757 e o código CRC 946CB34C.

0000776-95.2020.6.02.8000 0675757v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
À
GSAD
 
Apresentamos o Despacho da área

técnica (SMR 0675757), em cumprimento ao Despacho
GSAD 0673546.

Com respeito,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 01/04/2020, às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676363 e o código CRC 17EE8AD6.

0000776-95.2020.6.02.8000 0676363v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
 
À AJ-DG para análise de conformidade.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Analista Judiciário, em 01/04/2020, 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
0676401 e o código CRC AF1B4DB6.
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PROCESSO : 0000776-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 24, I.

 

Parecer nº 623 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Tratam os autos de pretensão de contratação de
empresa especializada em serviços de segurança e medicina
do trabalho, para elaborar laudo técnico de insalubridade e
periculosidade (LTIP) nas dependências do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas em Maceió e Rio Largo, na forma do
Termo de Referência retificado 0671591, aprovado pela SAD
(0673546), na forma do regulamento.

Com vista dos autos, a Seção de Instrução de
Contratações (SEIC) concluiu sua instrução (0673151), no
sentido da contratação direta por dispensa de licitação da
empresa DProteção Equipamentos de Segurança Ltda,
CNPJ nº 07.743.414\0001-50, pelo valor total de R$
2.000,00 (dois mil reais), para a execução dos serviços
constantes do TR (0671591), por dispensa de licitação, com
base no Art. 24, I da Lei nº 8.666/93.

Não consta dos autos a reserva de crédito, a cargo
da COFIN.  

Verifica-se constar dos autos a prova da
regularidade fiscal e trabalhista da empresa,
incluindo FGTS, INSS, Receita Federal, consulta negativa
ao CADIN, consulta negativa 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 e consulta negativa
acerca da existência de registro no Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa do
CNJ (0672411) e Declaração de inexistência da prática de
nepotismo, 0672949.

A empresa DProteção Equipamentos de
Segurança Ltda apresentou, na forma do item 7 do Termo de
Referência, declaração de aceitação do encargo pelo executor
do serviço (evento 0672951), registro no CREA (0672954) e
registros junto ao CREA do responsável técnico, Engenheiro
Allan Vagner Loureiro Cavalcante (0673150), e de
regularidade da empresa (0673148), e Atestado de Capacidade
Técnica da empresa referente a prestação de serviços de
engenharia de segurança do trabalho (0672956), como
informa a SEIC (0673151).

 
2 - DA CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA 

 
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, I, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
 I - para obras e serviços de
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engenharia de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea "a", do
inciso I do artigo anterior, desde que não
se refiram a parcelas de uma mesma obra
ou serviço ou ainda para obras e serviços
da mesma natureza e no mesmo local que
possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; (Redação dada pela
Lei nº 9.648, de 27.05.98)”
 

Senão vejamos o que diz o termo de referência 
0666092:

 
"4. DISPOSIÇÕES GERAIS
(...)
5. O trabalho deve ser feito
exclusivamente por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do
Trabalho.
(...)
7. Qualificação técnica e profissional
da Contratada
1. A qualificação técnica será comprovada
mediante apresentação de, pelo menos,
um atestado de capacidade técnica,
compatível com o objeto desta licitação,
ou seja, prestação de serviços de
Engenharia de Segurança do Trabalho e
Medicina do Trabalho, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou
privado.
2. Apresentar registro junto ao (s)
conselho (s) de classe do responsável
pelo Laudo objeto deste Termo de
Referência, nos casos em que o
profissional que executar os trabalhos
não seja o responsável técnico da
empresa.
3. Apresentar registro do responsável
técnico pela empresa, no CRM, CREA ou
CAU conforme o caso de ser Médico do
Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho.
4. Apresentar declaração do responsável
pela execução, de que aceita o encargo."
 
 

Vale ressaltar que a elaboração do Laudo de
Insalubridade cumpre determinação das Normas
Regulamentadoras NR-15 e Decreto 93.412 de 14/10/86,
respectivamente e compete a profissional devidamente
habilitado e registrado no respectivo conselho de classe,
normalmente engenheiro de segurança.

"15.4.1.1  Cabe  à  autoridade  regional
 competente  em  matéria  de  segurança
 e  saúde  do  trabalhador,  comprovada  a
insalubridade por laudo técnico de
engenheiro de segurança do trabalho ou
médico do trabalho, devidamente
habilitado, fixar adicional devido aos
empregados expostos à insalubridade
quando impraticável sua eliminação ou
neutralização."
(NR 15 - NORMA
REGULAMENTADORA 15)
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3. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em atendimento às recomendações do CNJ, segue

lista de verificação adaptada para o caso em mira. 
 

 Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0650194

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?

N/A   

4

A dispensa de licitação destina-se à
contratação de serviços ou compras
de até R$ 33.000,00, que não se
refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez?

X   

5

Existe termo de referência com
indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara,
observando a vedação de
especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou
sua realização?

X  0671591

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  0673151

7 O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente (SAD)? X  0673546

8
A proposta de preços da possível
contratada apresenta o menor preço
dentre as empresas que estariam
habilitadas para a contratação?

X  0672039

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 X   
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12 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   0672949

 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF ou certidões em
separado. com os seus dados
relativos à regularidade fiscal
válidos?

X  0672411

FGTS X   

INSS X   

Receita Federal X   

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X   

17 Consta consulta ao CADIN? X   

18

Na consulta ao SICAF verifica-se
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar contrato
administrativo e alcancem a
Administração contratante? 

 X  

19

Consta nos autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da
Transparência?

X   

 

Dessa forma, diante da situação de dispensa
verificada, esta AJ-DG opina pela possibilidade da contratação
da empresa DProteção Equipamentos de Segurança Ltda,
CNPJ nº 07.743.414\0001-50, pelo valor total de R$
2.000,00 (dois mil reais), por dispensa de licitação, com base
no Art. 24, I da Lei nº 8.666/93, para a execução dos serviços
constantes do Termo de Referência  (0671591) e conforme
proposta comercial (0672039).

Outrossim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite de R$ 33.000,00 (trinta e três mil
reais),   estabelecido para a modalidade de dispensa de
licitação, prevista no art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93 e
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Decreto nº. 9.412/2018 de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa.

Antes da autorização da contratação, todavia,
convém juntar aos autos a respectiva reserva de
crédito.

À ACAGE, na forma da regulamentação de
regência, em razão da natureza do objeto a ser contratado e,
em paralelo, à Secretaria de Administração, de acordo com
o iter previsto no § 1º, do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 01/04/2020, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 01/04/2020, às 16:49, 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
0676462 e o código CRC 7EB142B3.

0000776-95.2020.6.02.8000 0676462v11
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DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2020.
 
 
À COFIN/SGO para juntar a reserva de crédito

correspondente à contratação pretendida.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/04/2020, às 18:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676666 e o código CRC 0B75008D.

0000776-95.2020.6.02.8000 0676666v1
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PROCESSO : 0000776-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. PROTEÇÃO EQUIPAMENTOS. OPINAMENTO. 

 

Parecer nº 624 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Tratam os presentes autos sobre a regularidade de

contratação de empresa com especialização em serviços de
segurança e medicina do trabalho  para confecção de laudo técnico
de insalubridade e periculosidade (LTIP) referente aos imóveis que
compõem a Unidade Administrativa deste Regional, bem como o que
abriga o Cartório Eleitoral da 15ª Zona de Rio Largo, em
conformidade com o Termo de Referência (0671591), cuja aprovação
deste fora consignada pelo Senhor Secretário de Administração, por
meio do Despacho GSAD 0673546. 

 
Cumpre ressaltar que estes autos foram encaminhados a

essa unidade técnica pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
onde esta opinou, por meio de seu Parecer n.º 623/2020 (0676462),
pela conformidade na contratação direta da empresa DPROTEÇÃO
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ
N.º 07.743.414/0001-50, pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), para a execução dos serviços acima descritos,
fundamentada no art. 24, I, da Lei n.º 8.666/93, substanciada ainda
com a elaboração da lista de verificação referenciada na Portaria da
Presidência desse Tribunal sob n.º 226/2018, contida em mesmo
documento.

 
Para tanto, foi instrumentalizada pela Seção de Instrução

de Contratações - SEIC -  pesquisa de mercado para obtenção dos
valores praticados (0671211, 0671748, 0672070 e 0672095), em que
foram oferecidos os orçamentos mensurados por quatro empresas
interessadas (0671377, 0672039, 0672262 e 0672677). Com base
nas propostas ofertadas e das consultas acerca da regularidade das
empresas envolvidas, referida Unidade assim se posicionou em
sua Informação nº 1570 (0673151):

 
A empresa COSEG apresentou o melhor preço,
no entanto, possui pendências, no momento,
junto à RFB e Prefeitura (evento 0672394).
O segundo melhor preço foi apresentado pela
empresa DProteção Equipamentos de
Segurança Ltda, CNPJ nº 07.743.414/0001-50,
no valor global de R$ 2.000,00 para a
execução dos serviços.
A empresa DProteção apresenta regularidade
fiscal, tributária, trabalhista e junto ao FGTS,
não apresentando registro no CADIN, TCU,
CNJ e Portal da Transparência, conforme
evento 0672411.
Apresentou Declaração de Inexistência de
Nepotismo (evento 0672949) e, na forma do
item 7 do Termo de Referência, Declaração de
aceitação do encargo pelo executor do serviço
(evento 0672951), registro no CREA (0672954)
e registros junto ao CREA do responsável
técnico, Engenheiro Allan Vagner Loureiro
Cavalcante (0673150), e de regularidade
da empresa (0673148), e Atestado de
Capacidade Técnica da empresa referente
a prestação de serviços de engenharia de
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segurança do trabalho (0672956).
Sendo assim, caso aprovada a proposta da
empresa (0672039) pela unidade técnica
demandante, sugerimos que a contratação seja
feita com a DProteção Equipamentos de
Segurança Ltda, CNPJ nº 07.743.414\0001-50,
pelo valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
para a execução dos serviços constantes do TR
(0671591), por dispensa de licitação, com base
no Art. 24, I da Lei nº 8.666/93, observado o
limite legal de R$ 33.000,00 previsto para
contratações da mesma natureza no presente
exercício.
 

Revendo os documentos contidos nestes autos,
reforçamos que a empresa que ofereceu o melhor preço - COSEG
ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA NO TRABALHO
LTDA - apresenta registros desabonadores quanto à sua regularidade
fiscal (0672394), o mesmo não se verificando quanto à segunda
colocada - DPROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA,
tendo em vista a comprovação de sua regularidade fiscal,
previdenciária e trabalhista (0672411 - págs. 1 a 3), bem como
consultas favoráveis junto ao Tribunal de Contas da União, ao
Conselho Nacional de Justiça e ao sítio do Portal da Transparência,
bem como ao CADIN (0672411 -págs. 4 a 6).

 
Ademais, fora Juntada aos autos a Declaração de

Inexistência da Prática de Nepotismo firmada por seu dirigente
(0672949), visando atender ao disposto no art. 2º, V, da Resolução
CNJ n.º 7/2015, bem como o atestado de capacidade técnica
da empresa proponente (0672956), este em atenção ao estabelcido
no Item 7.1 do Termo de Referência (0671591).

 
Da mesma forma, constam o registro no conselho de

classe do profissional responsável (0672954), além da descrição das
responsabilidades técnicas a ele conferidas (0673150), como também
a declaração de que aceita o encargo objeto destes autos (0672951),
atendendo-se ao preconizado nos itens 7.2, 7.3 e 7.4 do Termo de
Referência (0671591).

 
Ciente da documentação colacionada, inserido informe

quanto à adequação técnica da empresa proponente às exigências do
Termo de Referência, por meio do Despacho SMR 0675757.

 
Não fora observado a devida reserva de crédito

necessária para a pretensa contratação. 
 
Desta forma, condicionado à respectiva reserva de

crédito, recomendamos a devolução destes à Secretaria de
Administração para a continuidade do feito, anuindo pela
possibilidade da contratação direta, fundamentada no art. 24, I, da
Lei n.º 8.666/93, da empresa DPROTEÇÃO EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA LTDA, CNPJ N.º 07.743.414/0001-50, pelo valor total
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para execução dos serviços
constantes destes autos, reforçando observação, outrora
mencionada pela Seção de Instrução de Contratações (0673151) e
pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral (0676462), quanto ao
dever da Administração atentar de que as despesas decorrentes de
contratações de mesma natureza estabelecidas por meio de dispensa
de licitação, fundamentadas no art. 24, I, da Lei n.º 8.666/93, e
realizadas no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o valor de R$ 33.000,000 (trinta e três mil reais),
limite este atualizado pelo Decreto n.º 9.412/2018.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente I - ACAGE

 
De acordo. 
À Secretaria de Administração. 
 

Raquel Helena Paixão Tavares
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Assessora-Chefe
ACAGE

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 02/04/2020, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 02/04/2020, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0676733 e o código CRC 14A4B4B4.

0000776-95.2020.6.02.8000 0676733v27
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DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2020.
À COFIN, solcitando prioridade quanto à medida

solicitada no despacho de evento nº 0676666.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/04/2020, às 20:47, 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
0678118 e o código CRC 3BEB2174.

0000776-95.2020.6.02.8000 0678118v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0678118).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/04/2020, às 08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0678247 e o código CRC 2FA7A083.

0000776-95.2020.6.02.8000 0678247v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 102 (0678626).

Observação:

Reserva de crédito para contratação de empresa para elaboração
de laudo de insalubridade.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 03/04/2020, às 12:28, 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
0678630 e o código CRC C0A8934B.
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

DPROTECAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA -

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

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

Emitida às 16:50:37 do dia 06/04/2020

Código de controle da certidão: 2B33-89D2-36F2-470B

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.743.414/0001-50

Válida até 05/06/2020

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

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020

 
Considerando o que consta destes autos eletrônicos, em especial

na Informação nº 1570 da SEIC (0673151), a reserva de crédito bastante
e suficiente para cobertura da despesa (0678626), os Pareceres nº 623 da AJ-
DG (0676462) e nº 624 da ACAGE (0676733), e o pronunciamento da SMR, no
despacho de evento nº 0675757, AUTORIZO, com arrimo no art. 112, inciso I,
da Resolução TRE/AL nº 15.904/2018 (Regulamento da Secretaria), a
contratação da empresa DProteção Equipamentos de Segurança Ltda.,
inscrita no CNPJ nº 07.743.414/0001-50, para prestação de serviço de
segurança e medicina do trabalho a fim de elaborar o laudo técnico de
insalubridade e periculosidade (LTIP) nas dependências da Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), do Fórum Eleitoral da Capital e Galpão
de Urnas Eleitorais, do Almoxarifado, da Biblioteca, da antiga Sede
do Tribunal, todos situados no município de Maceió/AL, e do Cartório da 15ª
Zona Eleitoral, no município de Rio Largo/AL, conforme especificações do
Termo de Referência (0671591) e proposta comercial (0672039), no valor total
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 24, I, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.

À COFIN, para emitir a correspondente nota de empenho,
servindo-se das informações acima mencionadas, devendo dela constar que a
contratação está vinculada ao Termo de Referência, conforme evento
nº 0671591, e à proposta apresentada pela empresa, anexada no evento
nº 0672039, assim como, quanto às sanções administrativas, em caso de
descumprimento das condições pactuadas, ao previsto na Lei n.º 8.666/93 e no
citado Termo de Referência.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 07/04/2020, às 08:56, 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
0681520 e o código CRC F4CA9AF6.

0000776-95.2020.6.02.8000 0681520v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do evento (0681520).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/04/2020, às 14:21, 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
0682314 e o código CRC 2B9D11EA.

0000776-95.2020.6.02.8000 0682314v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/04/2020, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/04/2020, às 19:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/04/2020, às 13:29, 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
0682672 e o código CRC 99849240.

0000776-95.2020.6.02.8000 0682672v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 299 (0682672).

Observação:

NE Laudo Insalubridade e periculosidade da Justiça Eleitoral de
Alagoas.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/04/2020, às 12:51, 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
0682699 e o código CRC A19C67A3.
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DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000299

(0682672).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/04/2020, 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
0684828 e o código CRC 110168E6.

0000776-95.2020.6.02.8000 0684828v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
Sigam os autos à SEIC, para registros no portal da

transparência e remessa da nota de empenho à contratada.
Após, devolver o feito a este Gabinete, para

indicação de gestor, conforme previsto no Termo de
Referência (item 9 - doc. 0671591).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/04/2020, às 17:14, 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
0685865 e o código CRC FBC1DB67.

0000776-95.2020.6.02.8000 0685865v1
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E-mail - 0686075

Data de Envio: 
  15/04/2020 20:16:43

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

Para:
    dprotecao@dprotecao.com.br

Assunto: 
  Encaminhamento de Nota de Empenho 2020NE000299 PA 0000776-95.2020

Mensagem: 
  Prezada Irys, boa noite!

Estamos encaminhando Nota de Empenho 2020NE000299 referente a elaboração de laudo (LTIP) sobre
segurança e medicina do trabalho.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0682672.html
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16/04/2020 Email – Antonio Matias de Pinheiro Junior – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/deleteditems/id/AQMkADAwATZiZmYAZC1iZmFkLTdiOWUtMDACLTAwCgBGAAAD8y%2F1JWiMkkWxXinhIZL8w… 1/1

[seic] Encaminhamento de Nota de Empenho 2020NE000299 PA 0000776-95.2020

Maria Márcia Leite de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br>
Qui, 16/04/2020 10:46
Para:  antoniomatias1977@hotmail.com <antoniomatias1977@hotmail.com>
Bom dia Antonio!

Confirmo recebimento, logo daremos início aos trabalhos.
Grata.
--
Atenciosamente,

Em qua., 15 de abr. de 2020 às 20:16, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezada Irys, boa noite!

Estamos encaminhando Nota de Empenho 2020NE000299 referente a elaboração de laudo (LTIP)
sobre segurança e medicina do trabalho.

FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

E-mail Confirmação de recebimento de nota de empenho (0686539)         SEI 0000776-95.2020.6.02.8000 / pg. 130

mailto:seic@tre-al.jus.br
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Secretário,
 
Após cumpridas as solicitações,

eventos 0686075 e 0686539, retorno os autos para
continuidade.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 16/04/2020, 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
0686540 e o código CRC 82837D06.

0000776-95.2020.6.02.8000 0686540v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
À Diretoria-Geral
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, encaminho o presente a Vossa Senhoria pedindo
vênia para indicar a Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Lindineide Oliveira Cardoso e, em suas faltas e impedimentos,
seu substituto legal, Iury Araújo Souza, para exercer a gestão
do contrato firmado com a empresa  DProteção Equipamentos
de Segurança Ltda., inscrita no CNPJ nº 07.743.414/0001-
50, para elaboraração de laudo técnico de insalubridade e
periculosidade (LTIP) nas dependências da Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), do Fórum Eleitoral da
Capital e Galpão de Urnas Eleitorais, do Almoxarifado, da
Biblioteca, da antiga Sede do Tribunal, todos situados no
município de Maceió/AL, e do Cartório da 15ª Zona Eleitoral,
no município de Rio Largo/AL.

Os agentes designados deverão realizar seus atos
em conformidade com o previsto no art. 20, da citada
Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2020, às 18:59, 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
0686590 e o código CRC EDD41251.

0000776-95.2020.6.02.8000 0686590v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Presidente, 
Evoluo os presentes autos a essa Presidência, com a

sugestão de acolhimento da proposição veiculada no
despacho 0686590, firmado pelo Senhor Secretário de
Administração, que indicou a Chefe da Seção de Gestão de Contratos
e, em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal, para exercer
a gestão do contrato firmado com a Empresa DProteção
Equipamentos de Segurança Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
07.743.414/0001-50, que tem por objeto a elaboraração de laudo
técnico de insalubridade e periculosidade (LTIP) nas dependências
da Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), do
Fórum Eleitoral da Capital e Galpão de Urnas Eleitorais,
do Almoxarifado, da Biblioteca, da antiga Sede do Tribunal, todos
situados no Município de Maceió/AL, e do Cartório da 15ª Zona
Eleitoral, no Município de Rio Largo/AL.

Registro, por oportuno, que os agentes designados
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no art.
20, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/04/2020, às 10:31, 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
0686901 e o código CRC D773DF16.

0000776-95.2020.6.02.8000 0686901v1
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PROCESSO : 0000776-95.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Designação. Gestor.Contrato.elaboraração.laudo
técnico de insalubridade e periculosidade (LTIP) 

 

Decisão nº 1111 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

 

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento nº 0686901.

Designo a servidora Lindineide Oliveira Cardoso, Chefe
da Seção de Gestão de Contratos, e em suas faltas e impedimentos,
seu substituto legal, Iury Araújo Souza, também lotado na Seção de
Gestão de Contratos, para atuar como Gestor do contrato firmado
com a empresa DProteção Equipamentos de Segurança Ltda.,
inscrita no CNPJ nº 07.743.414/0001-50, para elaboraração de laudo
técnico de insalubridade e periculosidade (LTIP), em cumprimento às
disposições contidas no Art. 4º, XVII combinado com o art.18, ambos
da Resolução TRE nº 15.787/2017.

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/04/2020, 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-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687375 e o código CRC 4F23D701.

0000776-95.2020.6.02.8000 0687375v4
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De: marcia melo <marcialmelo@yahoo.com.br>

Para: seic@tre-al.jus.br, Elaine Laurentino - Produção <programas1@dprotecao.com.br>, "segec@tre-al.jus.br"
<segec@tre-al.jus.br>

CC: Leilany Medeiros <supervisaooptecal@dprotecao.com.br>, Produção OPTEC - Maceió - Victória Jardim
<admoptec1@dprotecao.com.br>, Treinamento SST <treinamento@dprotecao.com.br>

Data: 17/04/2020 05:22 PM
Assunto: [seic] DPROTEÇÃO / SOLICITAÇÃO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Prezada Elaine, boa tarde!

Estou redirecionando sua mensagem para a Seção de Gestão de Contratos, bem como para a Coordenadoria
de Serviços Gerais, que nos leem em cópia, e com quem as questões relacionadas à execução do contrato
devem ser tratadas doravante. Os emails são segec@tre-al.jus.br e coseg@tre-al.jus.br.

Falei há pouco com a titular da Chefia da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, Sra. Lindineide Cardoso,
que se encontra afastada com atestado médico, no momento. Ela me orientou que vocês  procurassem falar
com Iury.

Peço, ainda, caso encontre alguma dificuldade de comunicação, comunicar a esta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, à qual pertenço, mas aos cuidados de Antônio Matias, pois estarei entrando de férias na
próxima semana.

Independente de qualquer coisa, mantenho-me à disposição.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
marcialmelo@yahoo.com.br
(82) 99981.2312

Em sexta-feira, 17 de abril de 2020 16:11:53 BRT, Elaine Laurentino - Produção <programas1@dprotecao.com.br>
escreveu:

Boa tarde Maria Márcia,

Para elaboração do LAINPE da empresa TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, precisaremos dos
seguintes dados:
  

1.    NOMES DOS COLABORADORES;
2.    SETORES;
3.    FUNÇÕES/CARGOS (INCLUINDO ESTAGIÁRIOS);
4.    DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES RESUMIDAS POR FUNÇÃO*.  
5.    CBO DAS FUNÇÕES (LISTAGEM DE CBO’S);
6.    NOME E CRM DO MÉDICO QUE OS ATENDE;
7.    LOGO OFICIAL DA EMPRESA.

 
Obs: As informações devem ser dispostas na planilha em anexo e em seguida encaminhada a este e-mail.
 
Informo que após o preenchimento desta planilha e posterior levantamento dos riscos ocupacionais existentes, os
exames de saúde ocupacional poderão ser realizados, pois essas informações devem constar no Atestado de Saúde
Ocupacional (ASO) conforme item 7.4.4.3 da NR 07.
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*A descrição das atividades deve ser precisa e escrita de forma sucinta, com o uso de verbos no infinitivo. Ex.:
distribuir, operar, organizar;
  

TERMO DE RESPONSABILIDADE
 
Ao dispor os dados nesta planilha, o responsável declara que as informações prestadas são verdadeiras e condizem
com a realidade atual da empresa, assumindo inteira responsabilidade pelas mesmas. 

Favor acusar recebimento das informações. 

  --
Agradeço a atenção dispensada.

Atenciosamente:

Anexados:

Arquivo: Planilha para
Levantamento dos Riscos
Ambientais (1).xlsx

Tamanho:
22k

Tipo de Conteúdo:
application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 147/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando
o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0000776-
95.2020.6.02.8000, resolve:

 
Art. 1º Designar a servidora Lindineide Oliveira Cardoso, Chefe

da Seção de Gestão de Contratos, e em suas faltas e impedimentos, seu
substituto legal, Iury Araújo Souza, também lotado na Seção de Gestão de
Contratos, para atuar na gestão do contrato firmado com a
Empresa DProteção Equipamentos de Segurança Ltda., inscrita no CNPJ sob o
nº 07.743.414/0001-50, que tem por objeto a elaboraração de laudo técnico de
insalubridade e periculosidade (LTIP), em cumprimento às disposições
contidas no art. 4º, XVII combinado com o art.18, ambos da Resolução TRE/AL
nº 15.787/2017.

 
Art. 2º Os gestores ora designados deverão observar, no que

couber, as disposições constantes no art. 20 da citada Resolução nº
15.787/2017.

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

Maceió, 22 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/04/2020, às 16:55, 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
0689175 e o código CRC 63ED4B76.

0000776-95.2020.6.02.8000 0689175v7

Publicador_DJE nº 20200074
Disponibilização: 22/04/2020
Publicação: 23/04/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 147/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 74, de 23/04/2020, às fls. 03/04.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 23/04/2020, às 20:22, 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
0690703 e o código CRC 32E9DE45.

0000776-95.2020.6.02.8000 0690703v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 147/2020 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0690703, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para ciência aos interessados e continuidade
do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/04/2020, às 08:47, 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
0690704 e o código CRC 11D7D032.

0000776-95.2020.6.02.8000 0690704v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
Sigam os autos à SEGEC, para ciência da Portaria

Presidência 147 (doc. 0689175) e pertinentes atos de gestão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/04/2020, às 14:13, 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
0691276 e o código CRC D4E2A84E.

0000776-95.2020.6.02.8000 0691276v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2020.
À
SAD (em paralelo à COSEG - para ciência)
 
Senhor Secretário,
 
Ciente da Portaria Presidência 147/2020, pelo

presente solicito a Vossa Senhoria que, se entender
pertinente, instrua alteração para fazer constar a Seção de
Administração de Prédios e Veículos - SAPEV, na pessoa de
seu Chefe e substituto como fiscais contratuais, uma vez que
trata-se de contratação que demanda auxílio direto da referida
unidade.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 11/05/2020, às 10:38, 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
0701621 e o código CRC AABFC5EA.

0000776-95.2020.6.02.8000 0701621v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
À Diretoria-Geral
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor,
 
Remeto os presentes autos, e, submeto o feito à

análise de Vossa Senhoria, sugerindo uma alteração na
Portaria Presidência 147 (0689175), no sentido de indicar,
com a devida vênia, o Chefe da Seção de Administração de
Prédios e Veículos - SAPEV, servidor Fernando Antônio
Pimentel de Barros, e, em suas faltas e impedimentos, seu
substituto legal, servidor Henrique Cirqueira Freire, como
fiscais contratuais, em atenção ao Despacho SEGEC 0701621.

Os agentes designados deverão realizar seus atos
em conformidade com o previsto no art. 17, §§2º e 3º, e art.
22, ambos da Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/05/2020, às 19:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703618 e o código CRC EB6423D6.

0000776-95.2020.6.02.8000 0703618v1
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