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

 

Ofício nº 256 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
Maceió, 03 de fevereiro de 2020.

À Sua Senhoria o Senhor
Fernando Antônio Porto Gusmão
Representante da empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA
Rua Carlos Gomes da Silva, 170 – Jatiúca
CEP 57036-450 - Maceió/AL
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 10/2017. Manutenção
Elevadores F.E.M. e Antiga Sede do TRE-AL.

Contrato nº 10/2017 (0276979)
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017

(0412722)
Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017

(0573816)
 
 
Prezado Senhor,
 
 
Pelo presente, tendo em vista que o contrato TRE/AL nº

10/2017 celebrado com a ELEMAC ELEVADORES LTDA ME,  CNPJ:
04.722.126/0001-20,  vige até o dia 01/08/2019, solicito a Vossa
Senhoria que apresente manifestação acerca do interesse na
renovação da vigência da contratação, por mais 12 (doze) meses nos
termos da CLAÚSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.

 
Por fim, questiono se Vossa Senhoria pode manter o valor

atual de R$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais), ou,
na impossibilidade, que sua manifestação seja restrita à aplicação do
índice contratual previsto, situação que deve ocorrer apenas após o
período de 12 (doze) meses, em conformidade com o Parágrafo
Único, da Claúsula Dez do instrumento contratual.
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Neste sentido, o seu aceite deve conter a informação de
que "aceita a renovação, desde que resguardado o direito de
reajuste pelo índice contratualmente previsto".

 
Atenciosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 06/02/2020, às 14:31, 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
0651906 e o código CRC 56426525.

0000883-42.2020.6.02.8000 0651906v3
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E-mail - 0653494

Data de Envio: 
  06/02/2020 14:34:39

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    elemacelevadores1@gmail.com
    elemacelevadores@gmail.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Renovação Contratual. Contrato nº 10/2017. Anuência.

Mensagem: 
  PA SEI! 0000883-42.2020.6.02.8000
RENOVAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 10/2017

À ELEMAC ELEVADORES LTDA

Senhora Contratada,

Pelo presente, encaminhamos Ofício nº 256 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC, sobre renovação
contratual.

Atenciosamente,

SEGEC

Anexos:
    Oficio_0651906.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
À
SAD, em paralelo à COSEG para ciência.
Assunto: Informação. Vigência contratual. Renovação.

Contrato nº 10/2017
 
Senhor Secretário,
 
Nos termos do inciso XXVII, do art. 20, da Resolução nº

15.787/2017, informamos que o contrato supramencionado vige até
o dia 01/08/2020, tendo esta SEGEC iniciado os procedimentos com
vistas à renovação da avença, nesta data.

Ademais, como atos necessários à renovação,
cientificamos acerca do E-mail SEGEC 0653494.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 06/02/2020, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653496 e o código CRC A74E937B.

0000883-42.2020.6.02.8000 0653496v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
Acuso ciência do Despacho SEGEC 0653496, ao

tempo em que oriento a Unidade  a juntar aos pertinentes
autos de renovação contratual parecer da SMR acerca das
condições dos serviços prestados e da situação dos
equipamentos objeto da manutenção.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2020, às 00:38, 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
0653860 e o código CRC DFC5E9D3.

0000883-42.2020.6.02.8000 0653860v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
À
SMR
 
Prezados,
 
Pelo presente, considerando o teor do Despacho

GSAD 0653860, solicito-lhes emissão de parecer acerca da
qualidade dos serviços prestados, bem como isformações
sobre a situação dos equipamentos objeto da manutenção.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 07/02/2020, às 07:55, 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
0653872 e o código CRC D392DC5E.

0000883-42.2020.6.02.8000 0653872v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2020.
À fiscalização.
 
Senhor fiscal,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para

instrução processual, nos termos do Despacho GSAD
0653860.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 07/02/2020, às 11:38, 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
0654211 e o código CRC 12788D1A.

0000883-42.2020.6.02.8000 0654211v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 636 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Em contemplação ao disposto em Despacho
(0653860), originário do GSAD, cumpre-nos informar que a
empresa ELEMAC Elevadores Ltda tem atendido aos
Chamados desta Unidade com regular presteza e
desempenhado satisfatoriamente as suas obrigações
contratuais.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 10/02/2020, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654764 e o código CRC 9617C78E.

0000883-42.2020.6.02.8000 0654764v4
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01041454473Usuário:

10/02/2020 16:47:Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente04722126000
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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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: 10/02/2020 17:45:05 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ELEMAC ELEVADORES LTDA 
CNPJ: 04.722.126/0001-20 
 
 
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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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

Empresa: ELEMAC ELEVADORES LTDA portadora do CNPJ:
04.722.126/0001-20

Procedimento Administrativo: 0000883-
42.2020.6.02.8000

 

Contrato: 10/2017
(0276979)

 

Objeto: Seviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de 02(dois)
ELEVADORES, da marca OTIS

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 
Consta dos autos, a seguinte
documentação geral
necessária a quaisquer alterações
contratuais?

SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  0252854

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  Contrato 10/2017(0276979)

Eventuais termos aditivos e de
1º Termo Aditivo (0412722)
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3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes? X  2º Termo Aditivo (0573816)

 

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

X  

Extrato Contrato 10/2017 - 0277897

Extrato do 1º Termo Aditivo - 0412726

Extrato do 2º Termo Aditivo - 0574459

5

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

X  

Nãoocorreu descontinuidade no primeiro
triênio da vigência contratual. Este
pedido de renovação do Contrato
10/2017 está sendo enviado no prazo
detterminado pela Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

6

Consulta ao SICAF para verificar se há
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a
Administração contratante?

X  
 

SICAF 0651853

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa, conforme
o caso.

X   

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação
contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada
demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do
contrato?

X  0654549

 

2

Manifestação fundamentada da gestão
acerca de: a) histórico de execução do
contrato; b) necessidade da
prorrogação; e c)
eventual manutenção das condições
vantajosas do ajuste?

X  

a) o histórico de execução do Contrato
10/2017 se deu sem quaisquer
intercorrências, sendo que não consta
registro de aplicação de sanção à
contratada.

b) manifestação da unidade técnica -
 0654764
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3

Manifestação fundamentada da gestão
acerca da manutenção, pela
contratada, ao longo da execução do
ajuste, das condições de habilitação
que foram exigidas na licitação?

X  

A gestão Certifica que durante toda a
vigência contratual a empresa ELEMAC
ELEVADORES LTDA portadora do CNPJ:
04.722.126/0001-20 manteve as
condições de habilitação: Regularidade
Fiscal e Trabalhista Federal e Qualificação
Econômico-Financeira.

A satisfação dos serviços foi
atestada pela SMR - 0654764.

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal X    0651853

4.2Fazenda Pública Estadual X  0651853

4.3Fazenda Pública Municipal X  0651853

4.4INSS X  0651853

4.5FGTS X  0651853

4.6Justiça do Trabalho X    0651853

5 Consta previsão contratual de
exclusão dos custos não renováveis?  X

Não se aplica, pois não há custos não
renováveis no Contrato
10/2017(0276979) 

5.1Caso positivo, foram analisados e
excluídos?  X Não se aplica, vide campo anterior.

 

Unidade Gestora do Contrato:SEGEC

Data: 10/02/2020

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 10/02/2020, às 17:03, 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
0654849 e o código CRC 3E8247CD.

0000883-42.2020.6.02.8000 0654849v4
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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

 

1. Objeto

Contratação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos elevadores abaixo descritos, pertencentes a
este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, conforme as exigências contidas neste Termo:

a) 01 (um) elevador da marca OTIS, com capacidade para
08 (oito) pessoas ou 600 kg, velocidade de 60m/min, com
08 (oito) paradas (subsolo, térreo e seis andares
superiores); quadro de comando eletrônico
computadorizado, marca INFOLEV-WWF; motor elétrico
para máquina de tração, capacidade de 20 HP; instalado no
antigo Edifício-Sede deste Tribunal;

b) 01 (um) elevador monta-carga, da marca Montele,
modelo MC 1000, com capacidade de carga de até 300 kg,
com 02 (duas) paradas, instalado no Galpão das Urnas
Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió.

2. Valor 
Estimado:

R$ 1.244,00 (um mil duzentos e quarenta e quatro
reais),  total de R$ 14.928,00 (quatorze mil novecentos e
vinte e oito reais) pelo período de 12 meses.

3. Descrição dos
Itens

a) 01 (um) elevador da marca OTIS, com capacidade para
08 (oito) pessoas ou 600 kg, velocidade de 60m/min, com
08 (oito) paradas (subsolo, térreo e seis andares
superiores); quadro de comando eletrônico
computadorizado, marca INFOLEV-WWF; motor elétrico
para máquina de tração, capacidade de 20 HP; instalado no
antigo Edifício-Sede deste Tribunal;

b) 01 (um) elevador monta-carga, da marca Montele,
modelo MC 1000, com capacidade de carga de até 300 kg,
com 02 (duas) paradas, instalado no Galpão das Urnas
Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió.

Contratação de empresa especializada como forma de
Garantir o perfeito funcionamento de elevador instalado no
Edifício-Sede deste Tribunal e do elevador monta-carga
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4. Justificativa Edifício-Sede deste Tribunal e do elevador monta-carga
instalado no Galpão das Urnas Eletrônicas, proporcionando
condições ideais de funcionalidade e segurança nos
deslocamentos.

5. Condições
Gerais

As proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar o
elevador existente no antigo Edifício-Sede deste Tribunal, na
Praça Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, bem como o
elevador monta-carga instalado no Galpão das Urnas
Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió - FEM, situado na
Av. Fernandes Lima, 3.248, Farol, Maceió/AL, para perfeito
conhecimento do objeto licitado, inclusive inteirar-se das
condições físicas existentes para possível retirada e
reinstalação de equipamentos, em companhia de servidor
lotado na SMR designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, durante o horário de expediente do Tribunal;

A vistoria referida no item anterior só poderá ser feita por
técnico credenciado da proponente interessada;

O método, tecnologia, tipo e quantitativo de materiais
empregados, bem como a solução utilizada pela
CONTRATADA deverão ser adequados e suficientes à
perfeita execução dos serviços previstos neste Termo e ao
seu objetivo;

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

No preço estarão inclusos todos os encargos e
tributos incidentes na contratação além de eventuais
despesas de deslocamento. 

6. Local de
Execução

Os serviço deverão ser executados nos Prédios do Fórum
Eleitoral de Maceió e na antiga sede deste TRE-AL, situado
na praça Sinimbu nesta Capital.

7. Unidade
Fiscalizadora Seção de Manutenção e Reparos TRE-AL

8. Unidade
Gestora Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

 
Iury Araujo Souza

Assistente IV - Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
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Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 10/02/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Técnico Judiciário,
em 10/02/2020, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654865 e o código CRC 1E913BEC.

0000883-42.2020.6.02.8000 0654865v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2020.
À
SAD
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 10/2017.

Manutenção. Elevadores Fórum Eleitoral de Maceió e Antiga Sede.
Vigente até 01/08/2020.
Contrato nº 10/2017 (0276979)

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017 (0412722)

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017 (0102017)

Portaria Designatória Gestão/Fiscalização (0521191)

 

 
 
Senhor Secretário,
 
Trata-se renovação contratual referente ao Contrato nº

10/2017 celebrado entre este Regional e a empresa ELEMAC
ELEVADORES, cujo vencimento dar-se-á em 01/08/2020.

De início, cumpre ressaltar que a antecipação da
presente instrução visa dar cumprimento ao prazo estabelecido
no inciso XXVII, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017, que
estabelece para esta SEGEC, o prazo de 120 (cento e vinte) dias dias
de antecedência do término contratual, para comunicar à SAD
e requerer licitação, prorrogação, ou contratar diretamente, quando
for o caso, sendo essencial informar que o comunicado ocorreu em
06/02/2020 - 0653496, bem como de tentar compatibilizá-lo ao prazo
estabelecido no inciso V, do art. 76, da Resolução nº 15.946/2019,
que relata:
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Art. 76. À Seção de Gestão de Contratos compete:
(...)
V – comunicar à Secretaria de Administração,
por escrito, o termo final de vigência do contrato,
com o mínimo de 140 (cento e quarenta) dias úteis de
antecedência de seu término, em caso de nova
contratação apresentando as justificativas
necessárias para requerer a licitação, e com 90
(noventa) dias úteis no caso de prorrogação do
prazo de vigência, quando for o caso, precedida
da análise descrita no inciso IV;
 

O valor mensal atualmente contratado é de R$ 1.244,00
(um mil duzentos e quarenta e quatro reais) para realização de
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças
novas e originais, nos elevadores do Fórum Eleitoral de Maceió e da
antiga sede (Sinimbu).

A empresa apresenta manifestação de interesse na
renovação contratual, 0654549 , requerendo o pagamento mensal de
R$ 1.296,14 (um mil duzentos e noventa e seis reais e quatorze
centavos), alegando, em suma, que através deste valor repassa
apenas os aumentos referentes a combustível, salários, alimentação,
energia e peças foram acima do reajuste do índice considerado.

 
A Segec, em atendimento ao dever da administração de

promover a livre negociação dos contratos, promoveu o cálculo da
atualização do contrato até o dia 01/02/2020 - 184 dias, aplicando o
índice previsto contratualmente (IPCA), obtendo o valor de R$
1.271,06 (um mil duzentos e setenta e um reais e seis
centavos), correspondente ao percentual de 2,175125 %, para o
período de 1º/08/2019 a 01/02/2020.

 
Neste sentido,o valor apresentado pela

contratada representa um acréscimo mensal de aproximadamente
4,26% acima do valor praticado.

 
Para esta SEGEC o reajuste pleiteado deve atender ao

Parágrafo Único, da Cláusula Dez - Da Vigência e do Reajuste, do
instrumento contratual, que estabelece que o reajuste ocorrerá a
cada 12 (doze) meses e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida
durante o período (...) sem prejuízo de, observado este limite,
promover-se a livre negociação, tendo por critérios os valores
praticados no mercado.
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Dessa forma, entendemos, s.m.j., que ainda não se operou

o lapso necessário ao reajuste, nada obstando que seja efetivada
a renovação da contratação para que não ocorra solução de
continuidade e, após a divulgação do índice (IPCA), se
proceda a nova negociação com vistas ao reajuste
contratualmente previsto da avença.

 
Impende destacar que a unidade técnica (SMR)

apresentou manifestação acerca dos serviços prestados e da regular
prestação dos serviços pela contratada - 0654764.

 

No que tange à análise administrativa da contratação,
com vistas à necessária renovação, informamos:

 
1. A prorrogação contratual se justifica em função dos

serviços de manutenção dos elevadores serem de natureza contínua,
portanto, imprescindíveis ao funcionamento das atividades fins
deste órgão.

2. Para a prorrogação existe previsão contratual,
conforme Cláusula Dez do Contrato nº
10/2017, doc.: 0276979. Nesse sentido, insta ressaltar que
em 01/08/2020 o referido contrato completará 36 (trinta e seis)
meses de vigência, podendo ser prorrogado por mais 24 (vinte e
quatro) meses, o que perfaz um total de 60 (sessenta) meses,
portanto, dentro da previsão legal de até 60 (sessenta) meses.

3. Durante a vigência do contrato não constatamos a
aplicação de sanção por descumprimento contratual.

4. A Contratada já se manifestou interessada na
prorrogação contratual, 0654549.

6. Quanto ao reajuste é prudente que se aguarde a
divulgação do índice para o período contratualmente previsto.

7.  Existe previsão orçamentária através da despesa
agregada Manutenção Predial, sendo essencial a emissão de pré-
empenho para o período de 02/08/2020 a 31/12/2020 no valor
aproximado de R$ 6.382,54 (seis mil trezentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e quatro centavos) - valor atualmente pago + 4¢ de
acréscimo.

8. Em obediência ao estabelecido através da Portaria
GPRES nº 226/2018 anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Prorrogação Contratual) -0654865 .

Despacho SEGEC 0654878         SEI 0000883-42.2020.6.02.8000 / pg. 22



 
Promovemos a juntada das seguintes certidões:
 

1. SICAF - 0651853
2. CADIN - 0654833
3. CONSOLIDADA TCU - 0654844

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria e

ao Coordenador da Coseg para ciência e continuidade da presente
renovação contratual.

 
Respeitosamente,
 
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 10/02/2020, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0654878 e o código CRC 60090B40.

0000883-42.2020.6.02.8000 0654878v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
À SMR.
Devolvo os autos a essa Seção, para que informe a

situação dos equipamentos objeto da manutenção pretendida
por essa proposta de renovação contratual, conforme
anteriormente solicitado por meio do Despacho
GSAD 0653860, esclarecendo qual o atual estado de
funcionamento dos referidos itens.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2020, 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
0657103 e o código CRC 85E673CD.

0000883-42.2020.6.02.8000 0657103v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2020.
À fiscalização do contrato.
 
Senhor Audeir,
 
Solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria, para

prestar os devidos esclarecimentos à SAD, nos termos do
Despacho GSAD 0657103.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 14/02/2020, às 13:15, 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
0657261 e o código CRC 6194989C.

0000883-42.2020.6.02.8000 0657261v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4321 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0657103, informo

que a SMR prestou a Informação 636 (0654764), atendendo à
determinação exarada por meio do Despacho GSAD 0653860.

 
Em complemento, a fiscalização

do Contrato 10/2017 (0276979), cujo objeto é a manutenção
de dois elevadores, um de passageiros, instalado na antiga
sede do TRE/AL, na Praça Visconde de Sinimbu, e o outro de
carga, instalado no galpão de armazenamento de urnas
eletrônicas, no Fórum Eleitoral de Maceió, informa o regular
funcionamento do elevador da antiga sede.

 
Quanto ao monta carga, instalado no galpão de

armazenamento de urnas, foi constatada a presença de água
no fosso e o equipamento teve que ser desligado
preventivamente. A SMR adotará em breve as ações
necessárias ao restabelecimento desse elevador. Entretanto,
aproveita o ensejo para questionar se a STI utiliza o
equipamento e, caso contrário, sugere avaliar a viabilidade de
prosseguir com sua manutenção.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 22/06/2020, às 19:12, 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
0722996 e o código CRC 7D2EC0FD.

0000883-42.2020.6.02.8000 0722996v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2020.
Devolvo os autos à SMR para, à vista do

Informação 4321 (doc. 0722996), esclarecer, de acordo com o
entendimento técnico da Unidade, qual seria a melhor solução
para o caso do elevador monta carga: a) a continuidade da
manutenção como forma de preservar o equipamento mesmo
que não esteja em uso; ou b) a decontinuidade da manutenção
e avaliação de alternativas para efetivar o uso.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/06/2020, às 14:56, 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
0723271 e o código CRC 4A0CD5FD.

0000883-42.2020.6.02.8000 0723271v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2020.
À fiscalização.
 
Senhor fiscal,
 
Solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria, para

prestar os devidos esclarecimentos a SAD, nos termos do
despacho GSAD 0723271.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 25/06/2020, às 11:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0723864 e o código CRC BA61CC94.

0000883-42.2020.6.02.8000 0723864v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4366 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0723271,

esclarecemos que as duas opções são tecnicamente viáveis. O
que sugerimos discutir é a viabilidade econômico-financeira.
Uma vez que se trata de um elevador monta carga, projetado e
implantado para transporte de urnas eletrônicas entre os dois
pavimentos do galpão, parece-nos imprescindível ouvir a
opinião da STI, unidade para qual o equipamento foi
adquirido.

Na condição de fiscal do contrato de manutenção,
sabendo que o equipamento não está sendo utilizado,
sugerimos, s.m.j., a interrupção do contrato, o que
representaria uma economia a esta Administração. Entretanto,
caso a Administração planeje avaliar alternativas para efetivar
o uso do equipamento, não seria conveniente descontinuar
sua manutenção.

Cabe lembrar que o elevador não é usado por conta
de ter dimensões incompatíveis com o estrado onde as urnas
eletrônicas são agrupadas. Outro aspecto importante a se
considerar é a insalubridade do pavimento subsolo, o que
inviabiliza sua utilização no formato atual.

Por conta dos fatores acima relatados, estuda-se
transformar o subsolo em estacionamento, criando-se uma
rampa para acesso de veículos pela fachada frontal do galpão,
o que conferiria circulação de ar no pavimento, tornando-o
adequado para o fim proposto.

Por todo o exposto, reforçamos a sugestão de ouvir
a STI quanto à pretensão de uso do elevador em questão, para
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que a Administração possa decidir pela melhor alternativa.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 25/06/2020, às 18:50, 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
0724256 e o código CRC 7CE6ACA0.

0000883-42.2020.6.02.8000 0724256v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2020.
À STI.
Senhor Secretário,
 
Trata-se de proposição da SEGEC com vistas à

prorrogação do Contrato TRE/AL Nº 10/2017, cujo objeto é  a
manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores,
sendo 01 (um) da marca OTIS, com capacidade para 08 (oito)
pessoas ou 600kg, velocidade de 60m/min, com 08 (oito)
paradas (subsolo, térreo e seis andares superiores); quadro de
comando eletrônico computadorizado, marca INFOLEVWWF;
motor elétrico para máquina de tração, capacidade de 20 HP;
instalado no antigo Edifício-Sede deste Tribunal, e 01 (um)
elevador montacarga, da marca Montele, modelo MC 1000,
com capacidade de carga de até 300 kg, com 02 (duas)
paradas, instalado no Galpão das Urnas Eletrônicas do Fórum
Eleitoral de Maceió, incluindo a reposição de peças novas e
originais.

Como se pode observar, consta do objeto
contratual a manutenção do elevador montacarga, instalado
no Fórum Eleitoral de Maceió, com a finalidade de transporte
de urnas eletrônicas entre os dois pavimentos do Galpão de
Armazenamento das urnas eletrônicas.

Em face de potencial suspensão de contrato de
manutenção quanto àquele elevador em face de seu desuso e
considerando a Informação 4366 do Sr. gestor contratual
(0724256), solicito que essa unidade se pronuncie sobre a
prejudicial (da renovação contratual) levantada pelo gestor.

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/06/2020, às 19:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725496 e o código CRC B1E262C1.

0000883-42.2020.6.02.8000 0725496v1
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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 julho de 2020.
Ao Senhor Coordenador de Sistemas Eleitorais para

pronunciamento.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/07/2020, 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
0725803 e o código CRC 43A63F56.

0000883-42.2020.6.02.8000 0725803v1
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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 julho de 2020.
À SPLOG,
Para pronunciamento sobre o questionamento da

SAD sobre o cancelamento do contrato do elevador  de monta
carga do galpão de armazenamento de urnas.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 01/07/2020, às 18:18, 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
0726104 e o código CRC C49C81A8.

0000883-42.2020.6.02.8000 0726104v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2020.
À Coordenadoria de Sistema Eleitorais
 
Sr. Coordenador,
 
Esta unidade corrobora com alguns aspectos

insertos na Informação 4366 (0724256), que  traz a
necessidade de avaliação de aspectos econômico-financeiro
para que se decida pela continuidade manutenção do elevador
monta carga instalado no galpão das urnas.

Conforme consta na Informação as dimensões de
entrada do elevador são realmente incompatíveis com o que
deveria transportar, visto que as urnas são armazenados em
pallets de 1,10 x 1,10m e em 6 camadas, totalizando
aproximadamente 1,60m de altura. Por pallet são armazenadas
24 urnas.

Ocorre que as dimensões de entrada do elevador
são inferiores, tanto na largura como na altura, sendo
necessário então individualizar os itens para o transporte.

Ademais, a Seção de Urnas não desenvolve suas
atividades no subsolo do galpão pela insalubridade também
relatada na supramencionada Informação e pela logística de
movimentação entre os andares, sendo a parte do subsolo
basicamente utilizada para armazenamento de materiais,
alguns inservíveis.

Dessa forma, a interrupção do contrato não afetará
as atividades de manutenção das urnas.

Por outro lado, apesar de não ser o foco deste
Processo, chama a atenção a informação relativa a estudo
para a transformação do subsolo em estacionamento. Hoje,
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para manutenção das urnas e preparação oficial dessas urnas
para as eleições, utilizamos a totalidade da área disponível no
andar térreo. O questionamento relativo a esse estudo seria:
1. Há previsão de perda de área útil do galpão atualmente
utilizado na manutenção e preparação das urnas? Havendo
essa perda, qual área estimada?

 
São as informações para para o momento.
 
Cordialmente,
 
Leonardo Pereira
Seção de Provisão e Logística de Equipamentos

Eleitorais

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 13/07/2020, às 21:45, 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
0730959 e o código CRC E18BD075.

0000883-42.2020.6.02.8000 0730959v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2020.
Sr. Secretário de TI,
Segue a resposta solicitada pela SAD sobre a

interrupção do contrato de manutenção do elevador monta
carga instalado no galpão de armazenamento de urnas.

Por oportuno, compartilho da preocupação
consignada pelo Chefe da SPLOG no último parágrado do
documento SEI 0730959, quanto a "informação relativa a
estudo para a transformação do subsolo em estacionamento",
podendo ocasionar a redução de espaço para preparação das
urnas eletrônicas naquele local.

Tendo em vista que, atualmente, o espaço utilizado
para preparação das urnas eletrônicas para as eleições não
é adequado, sugiro que seja solicitado à SAD que participe a
STI sobre os referidos estudos para que possamos explanar as
atividades ali desenvolvidas e as dificuldades de espaço
atuais, evitando-se que no futuro possamos ter problemas na
preparação das urnas eletrônicas para as eleições.

A decisão superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 15/07/2020, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731604 e o código CRC 3698DD00.

0000883-42.2020.6.02.8000 0731604v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo que o referido elevador não é utilizado

pela STI, tendo em vista as razões já mencionadas nestes
autos.

 
Por outro lado, solicito manifestação sobre as

preocupações da Coordenadoria de Sistemas Eleitorais, com a
afirmação que trata da possibilidade de uso do subsolo do
galpão para a acomodação de um estacionamento.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/07/2020, às 14:57, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731652 e o código CRC 5402C5D0.

0000883-42.2020.6.02.8000 0731652v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2020.
 
 
À SMR (à SEGEC para ciência)
 
Senhor fiscal,
 
Tendo em vista as informações contidas no

Despacho STI 0731652, encaminho os presentes autos para
ciência do posicionamento da Seção de Provisão e Logística
de Equipamentos Eleitorais, quanto a manutenção do elevador
monta carga, bem como para que sejam esclarecidas as
questões levantadas pela referida seção, em seu Despacho
SPLOG 0730959:

"Dessa forma, a interrupção do contrato não afetará
as atividades de manutenção das urnas.
Por outro lado, apesar de não ser o foco deste
Processo, chama a atenção a informação relativa a
estudo para a transformação do subsolo em
estacionamento. Hoje, para manutenção das urnas e
preparação oficial dessas urnas para as eleições,
utilizamos a totalidade da área disponível no andar
térreo. O questionamento relativo a esse estudo
seria: 1. Há previsão de perda de área útil do
galpão atualmente utilizado na manutenção e
preparação das urnas? Havendo essa perda, qual
área estimada?"

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
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Secretário de Administração Substituto, em 15/07/2020, às 16:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731723 e o código CRC 706084C8.

0000883-42.2020.6.02.8000 0731723v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.
À fiscalização.
 
Senhor engenheiro,
 
Atribuo estes autos à Vossa Senhoria, para ciência

da informação constante do Despacho SAD 0731723, bem
como para prestar as informações requeridas no mesmo
evento SEI.

 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/07/2020, às 12:02, 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
0732140 e o código CRC F32EC750.

0000883-42.2020.6.02.8000 0732140v1
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INFORMAÇÃO Nº 4770 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À Secretaria de Administração.
 
Senhora Secretária,
 
Em atenção ao Despacho SAD 0731723, acuso

ciência do Despacho STI 0731652 e presto as seguintes
informações:

 
01 - A ideia de aproveitamento do subsolo como

estacionamento não deverá trazer impacto à área útil do
pavimento térreo, onde é feita a manutenção das urnas
eletrônicas.

 
02 - Considerando não ser útil para este TRE,

a SMR sugere a descontinuidade da manutenção do elevador
monta carga, assim como sua desmontagem para desfazimento
do bem.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 16/07/2020, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732198 e o código CRC 405A6C07.

0000883-42.2020.6.02.8000 0732198v2
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DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2020.
 
 
À SEGEC, para questionar a empresa sobre a

anuência de prorrogação do presente contrato, com a retirada
dos serviços de manutenção do elevador monta carga,
mantendo-se o valor atualmente pago, com a devida redução.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 16/07/2020, às 14:37, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0732274 e o código CRC 69ADAE9D.

0000883-42.2020.6.02.8000 0732274v1
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Ofício nº 1363 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
Maceió, 16 de julho de 2020.

À Sua Senhoria o Senhor
Fernando Antônio Porto Gusmão
Representante da empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA
Rua Carlos Gomes da Silva, 170 – Jatiúca
CEP 57036-450 - Maceió/AL
Assunto: Renovação Contratual c/c Redução quantitativa. Contrato nº
10/2017. Exclusão do elevador monta carga localizado no Fórum
Eleitoral de Maceío. Manutenção do valor atualmente praticado.

Senhora Contratada,
 
Pelo presente, tendo em vista manifestação da unidade técnica

(0732198) solicito a Vossa Senhoria que apresente manifestação acerca do
interesse na renovação da vigência da contratação, com exclusão dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador
monta-carga, da marca Montele, modelo MC 1000, com capacidade de
carga de até 300kg, com 02 (duas) paradas, instalado no Galpão das
Urnas Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió, por mais 12 (doze)
meses nos termos da CLAÚSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
abaixo descritos, pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças
novas e originais

CONTRATAÇÃO INICIAL VALOR
CONTRATADO

Primeiro Termo
Aditivo ao Contrato
nº 10/2017
(0412722)

Segundo
Termo
Aditivo ao
Contrato
nº 10/2017
(0573816)

01 (um) elevador da marca OTIS,
com capacidade para 08 (oito)
pessoas ou 600 kg, velocidade de
60m/min, com 08 (oito) paradas
(subsolo, térreo e seis andares
superiores); quadro de comando
eletrônico computadorizado, marca
INFOLEVWWF; motor elétrico para
máquina de tração, capacidade de 20
HP; instalado no antigo EdifícioSede
deste Tribunal;

R$ 945,70 R$ 945,70 R$ 994,00
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01 (um) elevador montacarga, da
marca Montele, modelo MC 1000,
com capacidade de carga de até 300
kg, com 02 (duas) paradas, instalado
no Galpão das Urnas Eletrônicas do
Fórum Eleitoral de Maceió.

 

R$ 241,25

 

R$ 241,25 R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 1.186,95 R$ 1.186,95 R$
1.244,00

REDUÇÃO PRETENDIDA (R$) R$ 250,00

PERCENTUAL A REDUZIR (%) 20,10%

VALOR CONTRATUAL APÓS A
REDUÇÃO (MENSAL) R$ 994,00

VALOR CONTRATUAL APÓS A
REDUÇÃO (ANUAL) R$ 11.928,00

 

Neste sentido, o seu aceite deve conter a informação de que "aceita a renovação
COM A REDUÇÃO, resguardado o direito de reajuste pelo índice
contratualmente previsto".

 

Atenciosamente,

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 16/07/2020, às 15:50, 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
0732297 e o código CRC A68025F1.

0000883-42.2020.6.02.8000 0732297v10
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E-mail - 0732348

Data de Envio: 
  16/07/2020 15:54:38

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    elemacelevadores1@gmail.com
    elemacelevadores@gmail.com
    segec@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Ofício nº 1363 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Mensagem: 
  Senhora Contratada,

Pelo presente, envio em anexo Ofício nº 1363 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC, ao tempo em
que solicito urgente manifestação.

Atenciosamente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Anexos:
    Oficio_0732297.html
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20/07/2020 Gmail - [segec] Ofício nº 1363 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5320d07719&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1672483314177867109&simpl=msg-f%3A1672483… 1/1

Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com>

[segec] Ofício nº 1363 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
1 mensagem

Lindineide Oliveira Cardoso <lindineidecardoso@tre-al.jus.br> 17 de julho de 2020 09:59
Responder a: lindineidecardoso@tre-al.jus.br
Para: lindineide41@gmail.com

Prezada Sra. Lidineide, bom dia!

Conforme ofício nº 1363 / 2020, vimos por meio deste, informar que aceitamos a renovação do contrato n° 10/2017,
com a redução, resguardado o direito de reajuste pelo índice contratualmente previsto.

Por gentileza, confirme o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,
Mayra Palmeira

Elemac Elevadores LTDA - (82) 3235-5443

Em sex., 17 de jul. de 2020 às 03:41, TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-
al.jus.br> escreveu:

Senhora Contratada,

Pelo presente, envio em anexo Ofício nº 1363 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC, ao tempo em que
solicito urgente manifestação.

Atenciosamente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC
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DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
À
SAD
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 10/2017.

Manutenção. Elevadores Fórum Eleitoral de Maceió e Antiga Sede.
Nova instrução com vistas a redução

renovação com alteração contratual (redução).
Vigente até 01/08/2020.
Contrato nº 10/2017 (0276979)

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017 (0412722)

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017 (0102017)

Portaria Designatória Gestão/Fiscalização (0521191)

 

 
Senhora Secretária, em substituição
 
Trata-se renovação contratual referente ao Contrato nº

10/2017 celebrado entre este Regional e a empresa ELEMAC
ELEVADORES, cujo vencimento dar-se-á em 01/08/2020.

De início, cumpre ressaltar que a antecipação da
presente instrução teve início nesta unidade no mês de
fevereiro/2020, em cumprimento ao prazo estabelecido no inciso
XXVII, do art. 20, da Resolução nº 15.787/2017, retornando o
procedimento a esta unidade no último dia 16 com o objetivo de
promover renovação c/c alteração contratual, em razão de
informação prestada pela SMR (0732198) que sugere a
descontinuidade dos serviços de manutenção para o elevador monta
carga - instalado no Fórum Eleitoral de Maceió.
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O valor mensal atualmente contratado é de R$ 1.244,00
(um mil duzentos e quarenta e quatro reais) para realização de
manutenção preventiva e corretiva, incluindo a reposição de peças
novas e originais, nos elevadores do Fórum Eleitoral de Maceió e da
antiga sede (Sinimbu), propondo-se, a renovação da vigência da
contratação, com exclusão dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva em 01 (um) elevador monta-carga, da
marca Montele, modelo MC 1000, com capacidade de carga
de até 300kg, com 02 (duas) paradas, instalado no Galpão
das Urnas Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió, por mais
12 (doze) meses nos termos da CLAÚSULA DEZ - DA VIGÊNCIA E
DO REAJUSTE.

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos
elevadores abaixo descritos, pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais

CONTRATAÇÃO INICIAL VALOR
CONTRATADO

Primeiro Termo
Aditivo ao
Contrato nº
10/2017
(0412722)

Segundo
Termo
Aditivo ao
Contrato
nº 10/2017
(0573816)

01 (um) elevador da marca
OTIS, com capacidade para 08
(oito) pessoas ou 600 kg,
velocidade de 60m/min, com
08 (oito) paradas (subsolo,
térreo e seis andares
superiores); quadro de
comando eletrônico
computadorizado, marca
INFOLEVWWF; motor elétrico
para máquina de tração,
capacidade de 20 HP;
instalado no antigo
EdifícioSede deste Tribunal;

R$ 945,70 R$ 945,70 R$ 994,00

01 (um) elevador montacarga,
da marca Montele, modelo MC
1000, com capacidade de
carga de até 300 kg, com 02
(duas) paradas, instalado no
Galpão das Urnas Eletrônicas
do Fórum Eleitoral de Maceió.

 

R$ 241,25

 

R$ 241,25 R$ 250,00

VALOR TOTAL R$ 1.186,95 R$ 1.186,95 R$ 1.244,00

REDUÇÃO PRETENDIDA (R$) R$ 250,00
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PERCENTUAL A REDUZIR (%) 20,10%

VALOR CONTRATUAL APÓS A
REDUÇÃO (MENSAL) R$ 994,00

VALOR CONTRATUAL APÓS A
REDUÇÃO (ANUAL) R$ 11.928,00

 

A empresa apresenta manifestação de interesse na
renovação contratual, 0733206 , anuindo com a redução acima
demonstrada, desde que mantido seu direito ao reajuste
contratualmente previsto.

 

No que tange à análise administrativa da contratação,
com vistas à necessária renovação, informamos:

 
1. A prorrogação contratual se justifica em função dos

serviços de manutenção dos elevadores serem de natureza contínua,
portanto, imprescindíveis ao funcionamento das atividades fins
deste órgão.

2. Para a prorrogação existe previsão contratual,
conforme Cláusula Dez do Contrato nº
10/2017, doc.: 0276979. Nesse sentido, insta ressaltar que
em 01/08/2020 o referido contrato completará 36 (trinta e seis)
meses de vigência, podendo ser prorrogado por mais 24 (vinte e
quatro) meses, o que perfaz um total de 60 (sessenta) meses,
portanto, dentro da previsão legal de até 60 (sessenta) meses.

3. Durante a vigência do contrato não constatamos a
aplicação de sanção por descumprimento contratual.

4. Existe registro de ocorrência no SICAF relativas aos
exercícios de 2006 e 2014 (0733240) que não têm o condão de
impactar a presente solicitação.

5. A Contratada já se manifestou interessada na
prorrogação/alteração (redução) contratual,b0733206 .

6. Quanto ao reajuste sugerimos a renovação/alteração e
posterior aplicação quando da divulgação do índice para o período
contratualmente previsto.

7.  Existe previsão orçamentária através da despesa
agregada Manutenção Predial, sendo essencial a emissão de pré-
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empenho para o período de 02/08/2020 a 31/12/2020 no valor
aproximado de R$ 6.382,54 (seis mil trezentos e oitenta e dois reais e
cinquenta e quatro centavos) - valor atualmente pago + 4% de
acréscimo. Valor este que será objeto de ajustes pela SGO em razão
da alteração(redução) contratual.

8. Em obediência ao estabelecido através da Portaria
GPRES nº 226/2018 anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Prorrogação Contratual) - 0733213.

 
Promovemos a juntada das seguintes certidões:
 

1. SICAF - 0733219
2. SICAF OCORRÊNCIAS - 0733240
3. CADIN - 0733235
4. CONSOLIDADA TCU - 0733228

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria e

ao Coordenador da Coseg para ciência e continuidade da presente
renovação /alteração contratual, ao tempo em que ressaltamos que o
contrato vige até o próximo dia 1º de agosto.

 
Respeitosamente,
 
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 20/07/2020, 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
0733207 e o código CRC 069EA639.

0000883-42.2020.6.02.8000 0733207v1
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Anexo

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

Empresa: ELEMAC ELEVADORES LTDA portadora do CNPJ:
04.722.126/0001-20

Procedimento Administrativo: 0000883-
42.2020.6.02.8000

 

Contrato: 10/2017
(0276979)

 

Objeto: Seviços de manutenção preventiva e/ou corretiva de 02 (dois)
ELEVADORES, da marca OTIS

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 
Consta dos autos, a seguinte
documentação geral
necessária a quaisquer alterações
contratuais?

SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  0252854

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  Contrato 10/2017(0276979)

Eventuais termos aditivos e de
1º Termo Aditivo (0412722)
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3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes? X  2º Termo Aditivo (0573816)

 

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

X  

Extrato Contrato 10/2017 - 0277897

Extrato do 1º Termo Aditivo - 0412726

Extrato do 2º Termo Aditivo - 0574459

5

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

X  

Não ocorreu descontinuidade no
primeiro triênio da vigência contratual.
Este pedido de renovação do Contrato
10/2017 foi enviado no prazo
determinado pela Resolução TRE-AL nº
15.787/2017 - Primeiro envio em
10/02/2020 - 0654878.

6

Consulta ao SICAF para verificar se há
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a
Administração contratante?

X  
 

SICAF 0733219

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa, conforme
o caso.

X   

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação
contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1

Manifestação da contratada
demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do
contrato e ciência da alteração
unilateral (redução)?

X  0733206

 

2

Manifestação fundamentada da gestão
acerca de: a) histórico de execução do
contrato; b) necessidade da
prorrogação; e c)
eventual manutenção das condições

X  

a) o histórico de execução do Contrato
10/2017 se deu sem quaisquer
intercorrências, sendo que não consta
registro de aplicação de sanção à
contratada.

b) manifestação da unidade técnica -
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2 eventual manutenção das condições
vantajosas do ajuste?

 0654764 e 0732198

 

 

 

3

Manifestação fundamentada da gestão
acerca da manutenção, pela
contratada, ao longo da execução do
ajuste, das condições de habilitação
que foram exigidas na licitação?

X  

A gestão Certifica que durante toda a
vigência contratual a empresa ELEMAC
ELEVADORES LTDA portadora do CNPJ:
04.722.126/0001-20 manteve as
condições de habilitação: Regularidade
Fiscal e Trabalhista
Federal e Qualificação Econômico-
Financeira.

A satisfação dos serviços foi
atestada pela SMR - 0654764.

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1 Fazenda Pública Federal X    0733219

4.2 Fazenda Pública Estadual X  0733219

4.3 Fazenda Pública Municipal X  0733219

4.4 INSS X  0733219

4.5 FGTS X  0733219

4.6 Justiça do Trabalho X    0733219

4.7 Consolidada TCU X  0733228

4.8 CADIN X  0733235

5 Consta previsão contratual de
exclusão dos custos não renováveis?  X

Não se aplica, pois não há custos não
renováveis no Contrato
10/2017(0276979) 

5.1 Caso positivo, foram analisados e
excluídos?  X Não se aplica, vide campo anterior.
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Unidade Gestora do Contrato:SEGEC

Data: 20/07/2020

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 20/07/2020, às 10:29, 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
0733213 e o código CRC 95F949ED.

0000883-42.2020.6.02.8000 0733213v4
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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: 04.722.126/0001-20
Razão Social: ELEMAC ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: ELEMAC
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/03/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: 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

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/12/2020
FGTS 30/07/2020
Trabalhista Validade: 04/01/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/08/2020
Receita Municipal Validade: 27/09/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2020 (*)Validade:

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: 20/07/2020 10:01 de
CPF: 010.414.544-73      Nome: LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Anexo SICAF ELEMAC (0733219)         SEI 0000883-42.2020.6.02.8000 / pg. 57

http://www.tst.jus.br/certidao


 
 
 

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: 20/07/2020 10:10:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ELEMAC ELEVADORES LTDA 
CNPJ: 04.722.126/0001-20 
 
 
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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01041454473Usuário:

20/07/2020 10:21:Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente04722126000
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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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 04.722.126/0001-20
Razão Social: ELEMAC ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia: ELEMAC
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 179085 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Data Aplicação: 15/10/2014
Número do Processo: 2013/209 Número do Contrato: 2013/050
Descrição/Justificativa: Não apresentação de Seguro Garantia, descumprindo cláusula contratual.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Número do Processo: 32922006
Descrição/Justificativa: O DIRETOR GERAL RESOLVE APLICAR, PORINTERMÉDIO DA

PORTARIA 542, DE 11/08/10 A PENALIDADE DE MULTA DE MORA,
CORRESPONDENTE A 10% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
Nº 40/2006, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIME TERCEIRA, LETRA B,
DO REFERIDO INSTRUMENTO E COM ARRIMO NO ART. 86 DA LEI
8.666/93

Ocorrência 2:

Emitido em: 20/07/2020 10:31 de
CPF: 010.414.544-73      Nome: LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO

11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
 
 
À SEIC, para aferição da compatibilidade de preços

da renovação pretendida.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 20/07/2020, às 10:56, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733254 e o código CRC B9A6A454.

0000883-42.2020.6.02.8000 0733254v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: instalação / manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas / plataforma / escadas R$ 1.055,87

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 666,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Comando Militar do Sul 
3ª Região Militar

Objeto: Serviço de Manutenção de elevador nas instalações do Hotel de Trânsito da
Guarnição de Porto Alegre-RS.

Descrição: Manutenção Elevador Hidráulico/Elétrico - Veículo Automotivo -
Manutenção elevador, capacidade de 600 Kg, conforme Termo de Referência

Data: 07/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:160392

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.787.861/0001-73
* VENCEDOR *

ELEVADORES ALCER LTDA - ME R$ 666,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de eleva
dores, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre R PROF. CRISTIANO FISCHER, 982 Edilson Fraga da Silva (51) 3387-1003 eberson.fraga@alcerelevadores.com.br

Relatór io  gerado no dia  20/07/2020 18:38:28  ( IP :  2804:14d:1282:8fb4:a535:7ee:576:6657)

Relatório de Cotação: Manutenção preventiva e corretiva de 1 elevador OTIS

Pesquisa realizada entre 20/07/2020 17:55:48 e 20/07/2020 18:23:47

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) instalação / manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas / plataforma / escadas 5 1 Unidade 1055,87 R$ 1.055,87

Valor Global: R$ 1.055,87

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade manutenção preventiva, preditiva e corretiva, e assistência técnica em 2 (dois) elevadores, marca otis, com fornecimento de mã
o de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de reposição imediata, insumos, peças e componentes genuínos dos respectiv
os fabricantes, necessários para a execução dos serviços na superintendência regional de polícia federal em mato grosso do sul
-sr/pf/ms

1 / 3 
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.250,83

Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) 
Regional Brasília

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia objetivando a prestação
continuada dos serviços de manutenção dos elevadores instalados no SERPRO
Sede..

Descrição: Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante -
Manutenção elevadores

Data: 16/06/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:5832020 / UASG:803010

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/07/2020 15:32

Homologação: 08/07/2020 15:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : DF

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

54.222.401/0001-15
* VENCEDOR *

ELEVADORES VILLARTA LTDA R$ 1.250,83

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Descrição: Manutenção elevadores. Validade da proposta de 90 (noventa) dias.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
SP São Paulo R DOS ESTUDANTES, 382 (16) 3101-4130 villarta@villarta.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 932,50

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando da Aeronáutica 
GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

Objeto: Contratação de serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva sob
demanda nos elevadores sociais instalados nos Destacamentos de Controle do
Espaço Aéreo (DTCEA) de Florianópolis (FL), DTCEA de Campo Grande (CG),
DTCEA de Santa Maria (SM), DTCEA de Curitiba (CT), DTCEA de Foz de Iguaçu
(FI) e no Centro Operacional Integrado (COI) do CINDACTA II..

Descrição: Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta -
Cargas / Plataforma / Escadas - CATSER 0003557 INSTALAÇÃO/
MANUTENÇÃO ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA CARGA/
PLATAFORMA - Serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva sob
demanda, num período de 12 meses, em elevador social da marca OTIS
instalado no DTCEA-FI.

Data: 29/05/2020 09:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:442020 / UASG:120644

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.810.747/0001-12
* VENCEDOR *

E W T BRASIL ELEVADORES LTDA - ME R$ 932,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  CATSER 0003557 – INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA CARGA/ PLATAFORMA - Serviço de manutenção pr
eventiva mensal e corretiva sob demanda, num período de 12 meses, em elevador social da marca OTIS instalado no DTCEA-FI.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R AUGUSTO DE SOUZA BRANDAO, 78 Egmar batista dos Santos (43) 3026-6355 ewtbrasilelevadores@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 880,00

2 / 3 
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
24ª Região/MS

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em 5 (cinco) elevadores e 1 (uma)
plataforma elevatória da marca Otis, instalados no edifício-sede do TRT-24ª
Região, situado na Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira nº 208,
Jardim Veraneio, CEP 79.037-102, Campo Grande - MS, no modelo de
manutenção integral, com fornecimento de todos os serviços, peças,
componentes, materiais e insumos necessários ..

Descrição: Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante -
Manutenção Preventiva e Corretiva em elevador da marca OTIS, código
37NM2443, capacidade 630 kg, lotação 8 passageiros, 3 paradas, conforme
especificações no ANEXO II, com fornecimento de todos os serviços, peças,
componentes, materiais e insumos necessários para o perfeito funcionamento
do equipamento.

Data: 14/05/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:102020 / UASG:80026

Lote/Item: 1/3

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

U F : MS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

09.283.075/0001-00
* VENCEDOR *

ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES R$ 880,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção Preventiva e Corretiva em elevador da marca OTIS, código 37NM2443, capacidade 630 kg, lotação 8 passageiros, 3 paradas, conforme 
especificações no ANEXO II, com fornecimento de todos os serviços, peças, componentes, materiais e insumos necessários para o perfeito funcionamento do e
quipamento.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
MT Cuiabá R ARICA, 85 (65) 9981-9523 elevaenge@elevaenge.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.550,00

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior do Trabalho 
12ª Região/SC

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de
manutenção (preventiva, corretiva e emergencial) em dois elevadores de
passageiros instalados no Fórum Trabalhista de Chapecó..

Descrição: Instalação / Manutenção - Elevadores, Escadas Rolantes, Mon-ta -
Cargas / Plataforma / Escadas - manutenção (preventiva, corretiva e
emergencial) em dois elevadores de passageiros instalados no Fórum
Trabalhista de Chapecó.

CatSer: 3557 - Instalação , manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas
, plataforma , escadas

Data: 01/04/2020 13:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:14132020 / UASG:80013

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/04/2020 16:51

Homologação: 26/05/2020 14:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.571.929/0001-24
* VENCEDOR *

ELEVTEC MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA - ME R$ 1.550,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição:  Manutenção preventiva, corretiva e emergencial – sem fornecimento de peças em 2 elevadores marca Otis, modelo A-GNL-0810-8A-MD, para 8 pass
ageiros (630kg), com 5 paradas, instalados no Fórum Trabalhista de Chapecó, na Rua Rui Barbosa, nº 239-E, Centro, Chapecó/SC.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone:
SC Chapecó R JOAO XXIII - E, 461 (49) 9998-8612

3 / 3 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
R.H.
À SAD,
Senhora Secretária em Exercício,
Em atençao ao comando do Despacho

GSAD 0733254, procedemos à pesquisa de preços praticados
no mercado no âmbito de compras governamentais, com
vistas à verificação da compatibilidade do preço de prestação
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de 1 (um)
elevador da marca OTIS, conforme nova instrução de
renovação contratual com redução, realizada nesta data pela
SEGEC, em face do Contrato 10/2017 firmado com a empresa
ELEMAC, conforme dados constantes do Despacho 0733207.

Assim, em pesquisa no Banco de Preços,
encontramos uma média mensal de R$ 1.055,87 (mil e
cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) para a
prestação dos serviços requeridos (0733760), o que
demonstra, salvo melhor entendimento, a compatibilidade do
preço atualmente praticado.

A empresa manifestou concordância na redução
contratual proposta, mantendo-se o valor atualmente
contratado para  os serviços de manutenção do equipamento
instalado na antiga sede, localizada na Praça Sinimbú, bem
como apresenta regularidade junto ao SICAF, TCU, CNJ e
Portal Transparência, sem registro no CADIN, tudo conforme
Despacho SEGEC 0733207.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 20/07/2020, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 20/07/2020, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0733763 e o código CRC E6AFDF8B.

0000883-42.2020.6.02.8000 0733763v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2020.
 
 
À SLC, para confecção da minuta do termo aditivo

ao Contrato nº 10/2017 (0276979).
 
Após, à AJ-DG para análise da minuta.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 20/07/2020, às 20:17, 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
0733828 e o código CRC 1D50FE55.

0000883-42.2020.6.02.8000 0733828v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017 
Processo SEI nº 0000883-42.2020.6.02.8000 

1

 

 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017 
Processo nº 0000883-42.2020.6.02.8000 

 
Minuta 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
10/2017, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0000880-
92.2017.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa ELEMAC ELEVADORES 
LTDA. 

 
      Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu Vice – 
Presidente no Exercício da  Presidência, Otávio Leão Praxedes, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, 
e a empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA, situada à Rua Carlos Gomes da Silva, 
170 – Jatiúca – Maceió/AL, CEP: 57036-450. Telefone/fax 3235-5443, e-mail: 
elemacelevadores1@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.722.126/0001-
20,  neste ato representada por Fernando Antônio Porto Gusmão, portador da 
C.I nº 625.956 SSP/PE, inscrito no CPF nº 036.449.954-00, residente e 
domiciliado na Rua Durval Guimarães, 1.002, apt 202 – Ponta Verde – 
Maceió/AL, CEP: 57035-060, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos 
termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 10/2017, que tem 
por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de elevadores, por 12 (doze) meses; 
 

b) o decréscimo do objeto contratado, a fim de excluir os serviços de 
manutenção   preventiva e corretiva em 01 (um) elevador monta-carga, 
da marca Montele, modelo MC 1000, com capacidade de carga de até 
300kg, com 02 (duas) paradas, instalado no Galpão das Urnas 
Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

O valor mensal dos serviços para a nova vigência, considerando a 
redução objeto da alínea “b” da Cláusula Primeira, será de  R$ 999944,,0000  
((nnoovveecceennttooss  ee  nnoovveennttaa  ee  qquuaattrroo  rreeaaiiss)))), sendo o valor total deste aditivo de R$ 
1111..992288,,0000  ((oonnzzee  mmiill  ee  nnoovveecceennttooss  ee  vviinnttee  ee  ooiittoo  rreeaaiiss). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor total  da redução efetuada pela da alínea “b” da 
Cláusula Primeira foi de R$ 3.000,00 (três mil reais) que corresponde a 
aproximadamente 20,10% (vinte inteiros e dez centésimos por centos) do valor 
do contrato atualizado. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Programa de Trabalho nº 084621, Elemento de Despesa 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de 
Empenho, nº xxx, de xx de xxx de 2020, no valor de R$ xxxx 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas relativas a exercícios futuros terão seus 
créditos e empenhos indicados através de Termos Aditivos ou Apostilamentos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, II, e no art. 65, I, “b” e 
parágrafo primeiro da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores combinado com 
as Cláusulas Dez e Treze do Contrato nº 10/2017. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA 
CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, evento nº xxxx, e à 
manifestação de vontade da Contratada, expressa através do documento nº 
0733206, do Procedimento SEI Nº 0000883-42.2020.6.02.8000. 
 
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no 
Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 
 

Maceió, xx de xxxx de 2020. 
 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

                    Vice - Presidente no Exercício da Presidência 
 
Pela Empresa: 
 
            Fernando Antônio Porto Gusmão 

                 Representante da empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA. 
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2020.
À AJ-DG,
para análise da minuta de aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 21/07/2020, às 13:18, 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
0734024 e o código CRC B02D1A71.

0000883-42.2020.6.02.8000 0734024v1
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PROCESSO : 0000883-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO :  3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10/2017

 

Parecer nº 1334 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 

Vêm os autos em epígrafe à apreciação desta
Assessoria Jurídica da Direção-Geral, ex vi art. 38 da Lei nº
8.666/93,   para fins de análise da minuta (0734023), do
terceiro termo aditivo ao Contrato nº 10/2017, celebrado com
a empresa Elemac Assistência Técnica de Elevadores Ltda.,
cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores, sendo um na
antiga sede e outro no galpão das urnas.  

A referida minuta tem por objeto:
 
a) a prorrogação do prazo da vigência do
Contrato nº 10/2017, por 12 (doze) meses;
b) o decréscimo do objeto contratado, a
fim de excluir os serviços de manutenção
preventiva e corretiva em 01 (um)
elevador monta-carga, da marca Montele,
modelo MC 1000, com capacidade de
carga de até 300kg, com 02 (duas)
paradas, instalado no Galpão das Urnas
Eletrônicas do Fórum Eleitoral de
Maceió.

 
Desse modo, o novo valor mensal do contrato,

considerando a redução acima, passa a ser de R$ 994,00
(novecentos e noventa e quatro reais), estabelecendo o valor
 total do ativo na importância de R$ 11.928,00 (onze mil
novecentos e vinte oito reais).
 
2. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO
 

Impende assinalar, inicialmente, que a
possibilidade de prorrogação do ajuste ora intentado
encontra-se albergada no comando contido no art. 57, II, da
Lei nº 8.666/93:

"Art. 57.  A duração dos contratos regidos por
esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos:
(...)
II - à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por
iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a administração, limitada
a sessenta meses;"
 

O fundamento da hipótese legal é a existência de
contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.
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Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o
administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da  atividade 
desenvolvida pelos particulares, como a execuçãocontratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, 
a permanência da necessidade pública  ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange s serviçosdestinados 
a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não  exaure prestação semelhante no futuro.
Estão abrangidos não apenas os serviçosessenciais, mas  também compreendidas necessidades públicas 
permanentes relacionadas com atividades que não  são indispensáveis. O que é fundamental é anecessidade 
pública permanente e contínua a ser  satisfeita através de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493.
 

Tal conclusão guarda consonância com o caso ora
em análise, porquanto patente que os serviços em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

Desta forma, tem-se plenamente possível o
enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida a vantajosidade para a
Administração, o que já comprovado pela SEIC/COMAP, na
informação contida no evento 0733763. 
 
3. DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA  

 
De acordo com o parágrafo único da Cláusula

Segunda do 3º Termo Aditivo, haverá a seguinte alteração
quantitativa: 

 
" O valor total da redução efetuada pela da alínea

“b” da Cláusula Primeira foi de R$ 3.000,00 (três mil reais)
que corresponde a aproximadamente 20,10% (vinte inteiros
e dez centésimos por centos) do valor do contrato
atualizado."

 
No que concerne às alterações quantitativas, a

minuta  encontra amparo na cláusula treze do termo
contratual e na alínea “b”, do inciso I, e § 1º, do art. 65 da Lei
n.º 8.666/93:  

 
"Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão
ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

 (...)
b) quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos por esta Lei;

(...)   
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular
de reforma de edifício ou de equipamento, até o
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos."

 
4. DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL
 

A minuta 0734023, como visto, encontra amparo
nas disposições contidas no inciso II, do art. 57 da Lei n.º
8.666/93 e ainda na cláusula dez do termo
contratual (0276979).
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O contrato nº 10/2017 foi  celebrado em
01/08/2017, abrangendo 12 (doze)  meses. O  primeiro termo
aditivo (0412722), prorrogou a vigência por mais 12 (doze)
meses. O segundo termo aditivo (0573816), prorrogou a
vigência por mais 12 (doze) meses. Assim, conclui-se que o
contrato encontra-se vigente até o dia 1º de agosto, e que
este  termo aditivo encontra-se dentro do permissivo legal
acima citado.

Registre-se ainda a  concordância da empresa
contratada (0733206).  

 
 
4. DO PROCEDIMENTO

 
Diante das propostas recebidas, a SEIC entendeu

vantajosa a renovação do contrato com a empresa Elemac
Elevadores (0733763).

Constam nestes autos eletrônicos as certidões de
regularidade:

SICAF - 0733219; 
SICAF OCORRÊNCIAS - 0733240;
CADIN - 0733235;
CONSOLIDADA TCU - 0733228.
Constam ainda dos autos a lista de verificação

exigida por força da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018,
que regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(0733213).

Não consta reserva de crédito, a cargo da COFIN.
 
5. DA MINUTA

 
Quanto ao conteúdo da minuta contratual, vê-se

que guarda consonância com as regras dispostas no art. 55 da
Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto  da prorrogação e o decréscimo dos
serviços de manutenção preventiva e corretiva em um
elevador (cláusula primeira), os valores decorrentes da
prorrogação contratual -   (cláusula segunda), a dotação
orçamentária que garantirá os pagamentos (cláusula terceira),
o fundamento jurídico da prorrogação (cláusula quarta), a
vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência e à proposta da contratada (cláusula quinta), a
publicidade (cláusula sexta) e, por fim, as incorporações do
termo aditivo ao contrato principal (cláusula sétima).
 
6. CONCLUSÃO
 

À vista do constante nos autos, exsurge a
necessidade de se juntar o demonstrativo da reserva de
crédito, bem como  aperfeiçoar a redação da cláusula
segunda,  em face do iminente reajuste do valor do contrato,
que aguarda a definição do índice correspondente, conforme
ressalva do contratado 0733206. 

 Dessa forma, remetem-se os presentes autos à
Secretaria de Administração.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 21/07/2020, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/07/2020, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0734058 e o código CRC D5079120.

0000883-42.2020.6.02.8000 0734058v10
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2020.
 
À SGO para promover a juntada da reserva de

crédito necessária ao aditamento contratual.
Em paralelo, à SLC para aperfeiçoar a redação da

cláusula segunda da minuta apresentada, na forma
recomendada pela AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2020, às 21:08, 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
0734306 e o código CRC CE5C90F7.

0000883-42.2020.6.02.8000 0734306v1
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Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017 
Processo nº 0000883-42.2020.6.02.8000 

 
Minuta 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 
10/2017, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 0000880-
92.2017.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa ELEMAC ELEVADORES 
LTDA. 

 
      Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito 
no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu Vice – 
Presidente no Exercício da  Presidência, Otávio Leão Praxedes, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta cidade, 
e a empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA, situada à Rua Carlos Gomes da Silva, 
170 – Jatiúca – Maceió/AL, CEP: 57036-450. Telefone/fax 3235-5443, e-mail: 
elemacelevadores1@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.722.126/0001-
20,  neste ato representada por Fernando Antônio Porto Gusmão, portador da 
C.I nº 625.956 SSP/PE, inscrito no CPF nº 036.449.954-00, residente e 
domiciliado na Rua Durval Guimarães, 1.002, apt 202 – Ponta Verde – 
Maceió/AL, CEP: 57035-060, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, nos 
termos que se seguem: 
    
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto: 
 

a) a prorrogação do prazo da vigência do Contrato nº 10/2017, que tem 
por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de elevadores, por 12 (doze) meses; 
 

b) o decréscimo do objeto contratado, a fim de excluir os serviços de 
manutenção   preventiva e corretiva em 01 (um) elevador monta-carga, 
da marca Montele, modelo MC 1000, com capacidade de carga de até 
300kg, com 02 (duas) paradas, instalado no Galpão das Urnas 
Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

O valor mensal dos serviços para a nova vigência, considerando a 
redução objeto da alínea “b” da Cláusula Primeira, será de  R$ 999944,,0000  
((nnoovveecceennttooss  ee  nnoovveennttaa  ee  qquuaattrroo  rreeaaiiss)))), sendo o valor total deste aditivo de R$ 
1111..992288,,0000  ((oonnzzee  mmiill  ee  nnoovveecceennttooss  ee  vviinnttee  ee  ooiittoo  rreeaaiiss). 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor total  da redução efetuada pela da alínea “b” da 
Cláusula Primeira foi de R$ 3.000,00 (três mil reais) que corresponde a 
aproximadamente 20,10% (vinte inteiros e dez centésimos por centos) do valor 
do contrato atualizado. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O  valor mensal dos serviços será reajustado com base 
na variação do IPCA-E para o período estipulado no contrato, quando da 
divulgação do índice relativo ao mês de agosto de 2020, através de Termo de 
Apostilamento. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Programa de Trabalho nº 084621, Elemento de Despesa 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de 
Empenho, nº xxx, de xx de xxx de 2020, no valor de R$ xxxx 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas relativas a exercícios futuros terão seus 
créditos e empenhos indicados através de Termos Aditivos ou Apostilamentos. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO SUPORTE LEGAL 
  
  Este termo aditivo tem amparo no art. 57, II, e no art. 65, I, “b” e 
parágrafo primeiro da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores combinado com 
as Cláusulas Dez e Treze do Contrato nº 10/2017. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA 
CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão da 
lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, evento nº xxxx, e à 
manifestação de vontade da Contratada, expressa através do documento nº 
0733206, do Procedimento SEI Nº 0000883-42.2020.6.02.8000. 
 
 CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
  O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no 
Diário Oficial da União, Seção 3, na forma prevista na Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
  Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 
 

Maceió, xx de xxxx de 2020. 
 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

                    Vice - Presidente no Exercício da Presidência 
 
Pela Empresa: 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017 
Processo SEI nº 0000883-42.2020.6.02.8000 

3

 

 

 
            Fernando Antônio Porto Gusmão 

                 Representante da empresa ELEMAC ELEVADORES LTDA. 
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DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2020.
À AJ-DG,
para análise da minuta de aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 22/07/2020, às 12:23, 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
0734666 e o código CRC 776C8209.

0000883-42.2020.6.02.8000 0734666v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  22/07/20  18:03                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 22Jul20                            NUMERO  : 2020PE000231   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SMR. RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 10/2017.      
  MINUTA 3º TERMO ADITIVO (0734665). DESAPCHO GSAD (0734306).                   
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339039 070282 IEF MANPRE                 4.936,87
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   22Jul20   18:01
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE   231/20 ( 0734955).
Manutenção preventiva e corretiva de elevadores - Contrato

10/2017 (0276979) - proc. 0000880-92.2017.

Observação:

 

MENSAL PRORROG - orçamento
ordinário

INÍCIO
inclusive FIM Quant

Dias Valor Unitário dia Total

 R$                                                       
994,00 2/8/202031/12/2020149  R$                       

33,13
 R$       
4.936,87

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 23/07/2020, às 10:50, 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
0734957 e o código CRC 5C51F184.
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PROCESSO : 0000883-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : CONTRATO Nº 10/2017 - TERCEIRO TERMO ADITIVO

 

Parecer nº 1348 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Trata-se de análise da minuta (0734665), do

terceiro termo aditivo ao Contrato nº 10/2017, celebrado com
a empresa Elemac Assistência Técnica de Elevadores Ltda.,
cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores, sendo um na
antiga sede e outro no galpão das urnas.  

Por ocasião do Parecer 1334 (0734058),
solicitamos  a seguinte diligência: 

 
1) juntar o demonstrativo da reserva de
crédito, bem como  aperfeiçoar a redação
da cláusula segunda,  em face
do iminente reajuste do valor do contrato,
que aguarda a definição do índice
correspondente, conforme ressalva do
contratado 0733206. 
 

Sanadas as anteditas pendências
(0734955e 0734665), o que resultou na elaboração de nova
minuta, esta Assessoria Jurídica, nos termos do parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, aprova a minuta
(0734665) do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 10/2017,
celebrado com a empresa Elemac Assistência Técnica de
Elevadores Ltda, desta feita visando à aprorrogação do prazo
da vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, e  o
decréscimo do objeto contratado, a fim de excluir os serviços
de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador
monta-carga,   instalado no Galpão das Urnas Eletrônicas do
Fórum Eleitoral de Maceió.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 23/07/2020, às 13:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/07/2020, às 13:56, 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
0734958 e o código CRC 99C75AA9.

0000883-42.2020.6.02.8000 0734958v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de julho de 2020.
Trata-se de proposta de celebração de terceiro termo

aditivo ao Contrato nº 10/2017, celebrado com a empresa Elemac
Assistência Técnica de Elevadores Ltda., cujo objeto é a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em 2
(dois) elevadores, sendo um na antiga sede e outro no galpão das
urnas.  

O aditivo em questão objetiva a prorrogação do prazo da
vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, e  o decréscimo do
objeto contratado, a fim de excluir os serviços de manutenção
preventiva e corretiva em 01 (um) elevador monta-carga,   instalado
no Galpão das Urnas Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió.

Assim, considerando o que consta no presente
procedimento, em especial o pronunciamento da Assessoria Jurídica
desta Diretoria Geral, por intermédio do Parecer 1334 (0734058),
complementado pelo Parecer 1348 (0734958), aprovando a minuta
(0734665) do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 10/2017, submeto
os autos eletrônicos à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, com a devida vênia, seja autorizado o presente
aditamento, nas condições propostas.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/07/2020, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0735905 e o código CRC D3DA81DF.

0000883-42.2020.6.02.8000 0735905v1

Conclusão GDG 0735905         SEI 0000883-42.2020.6.02.8000 / pg. 83



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0000883-42.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ASSUNTO : Autorização. Celebração. Terceiro termo aditivo ao Contrato nº 10/2017. Empresa Elemac Assistência Técnica de Elevadores
Ltda.

 

Decisão nº 1919 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 0735905.

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do
Parecer nº 1348 (0734958), em complemento ao Parecer nº
1334 (0734058), que ratifica, ante a sua plena regularidade, a minuta
do aditamento em tela, AUTORIZO, com fulcro no art. 57, II, e no
art. 65, I, “b” e parágrafo primeiro da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores combinado com as Cláusulas Dez e Treze do instrumento
contratual em epígrafe, a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 10/2017, firmado com a empresa Elemac Assistência
Técnica de Elevadores Ltda. , inscrita no CNPJ sob o nº
04.722.126/0001-20, cujo objeto é a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em 2 (dois) elevadores, sendo um
instalado na antiga sede e outro no galpão das urnas, representando
a alteração pretendida a prorrogação do prazo da vigência do
contrato, por mais 12 (doze) meses, e o decréscimo do objeto
contratado, a fim de excluir os serviços de manutenção preventiva e
corretiva em 01 (um) elevador monta-carga, instalado no Galpão das
Urnas Eletrônicas do Fórum Eleitoral de Maceió, passando a ter o
contrato, considerando a redução acima, o novo valor mensal de R$
994,00 (novecentos e noventa e quatro reais), estabelecendo o
valor total do ativo na importância de R$ 11.928,00 (onze mil
novecentos e vinte oito reais).

Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -
SLC para a consolidação do ato minutado (0734665), ciência à
contratada e demais medidas de estilo.

Por fim, à Secretaria de Administração, para os atos de
gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 27/07/2020, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0736590 e o código CRC 4E20C984.

0000883-42.2020.6.02.8000 0736590v4

Decisão 1919 (0736590)         SEI 0000883-42.2020.6.02.8000 / pg. 84



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
 
 
À SLC, para consolidação do ato minutado,

conforme autorização contida na Decisão 1919, 0736590.
 
À COFIN, para emissão de Nota de Empenho.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2020, às 09:05, 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
0737103 e o código CRC 0A2F11AD.

0000883-42.2020.6.02.8000 0737103v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
À SGO.
 
Prezados,
 
Encaminho os autos para emissão da nota de empenho

nos termos da instrução processual retro.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 28/07/2020, às 14:05,
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
0737344 e o código CRC 4E84F195.

0000883-42.2020.6.02.8000 0737344v1
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 28/07/2020, às 17:24,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2020, às 18:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 28/07/2020, às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737474 e o código CRC 72DA970D.

0000883-42.2020.6.02.8000 0737474v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 558/20 (0737474).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 28/07/2020, às 15:29, 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
0737477 e o código CRC 86409610.
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura da nota de empenho emitida.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 28/07/2020, às 17:24,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0737615 e o código CRC 3C84AABF.

0000883-42.2020.6.02.8000 0737615v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2020.
 
 
À SEGEC, após assinatura da Nota de

Empenho 0737474, para continuidade dos atos de gestão.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2020, às 21:15, 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
0737714 e o código CRC EB9A3B4B.

0000883-42.2020.6.02.8000 0737714v1
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E-mail - 0737870

Data de Envio: 
  29/07/2020 11:44:10

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    elemacelevadores1@gmail.com

Assunto: 
  3º Aditivo ao contrato nº 10/2017

Mensagem: 
  Bom dia!

Segue em anexo o 3º Aditivo ao Contrato nº 10/2017 para impressão de duas vias e assinatura das
mesmas.

Após devolver as duas vias assinadas ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas com a maior brevidade
possível.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Anexos:
    Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 10-2017 - prorrogação - (ELEMAC).pdf
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