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Memorando nº 562 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV
Maceió, 25 de junho de 2020.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Encaminha - Documento de Formalização da Demanda - Sanitização -
Pandemia COVID-19

 

Senhor Secretário,
 
Considerando-se o cenário pandêmico atual, entende-se

necessário promover medidas de preservação da saúde de colaboradores e
clientes do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, destacadamente em
preparação à retomada das atividades presenciais em todos os ambientes de
circulação de pessoas.

Diante dessa percepção, submete-se Documento de Formalização
da Demanda a vossa análise.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 25/06/2020, às 17:27, 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
0724186 e o código CRC F1EB3CD8.

0006100-66.2020.6.02.8000 0724186v4
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Setor Requisitante:
Seção de Administração de Prédios e Veículos - SAPEV
Responsável pela Demanda:
Fernando Antônio Pimentel de Barros (Chefe da SAPEV)
Matrícula:
309.200.73
E-mail:
sapev@tre-al.jus.br; fernandobarros@tre-al.jus.br
Telefone:
82-99135-4526; 82-2122-7706 e 7770
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, considerando suas
atribuições e face à pandemia de COVID-19, com vistas à preparação da sede,
cartórios eleitorais e demais edifícios utilizados pela Justiça Eleitoral em Alagoas para o
retorno ao trabalho presencial, apresenta demanda por serviço de sanitização
dos ambientes.
A contratação se justifica pela necessidade de realizar a desinfecção dos
ambientes em momento prévio ao retorno das atividades presenciais, bem
como mantê-los em condições sanitárias de uso, para a preservação da saúde dos
colaboradores e clientes desta Especializada em Alagoas, utilizando-se da Nota Técnica
n.º26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA e suas atualizações, sem prejuízos de
outras orientações e protocolos úteis ao propósito da contratação.

2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Estima-se a necessidade de serviço diário sanitização em todas as unidades do
TRE/Al, presentes na capital e no interior do Estado de Alagoas.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
A prestação dos serviços deve ser coordenada com o planejamento de retorno
às atividades presenciais, a ser definido em momento adequado pela
Administração.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Entende-se adequado que os responsáveis pela elaboração do futuro Projeto
Básico ou Termo de Referência possam fazer tais indicações, após os estudos
necessários.

Maceió, 25 de junho de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 25/06/2020, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 25/06/2020, às 17:27, 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
0724192 e o código CRC 1D853514.

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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2020.
 
À Diretoria-Geral.
Assunto: Indicação de integrantes para a equipe de planejamento da
contratação.

 

 
Senhor Diretor,
 
Para fins de cumprimento da Instrução Normativa n°

05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
submeto à consideração superior de Vossa Senhoria a indicação dos
servidores Fernando Antônio Pimentel de Barros, como integrante
demandante, e Henrique Cirqueira Freire, como integrante
administrativo, ambos técnicos judiciários lotados na SAPEV, para
comporem a Comissão de Planejamento da Contratação especificada
no Documento de Formalização da Demanda (evento SEI
nº 0724192), com vistas à contratação de serviços de sanitização
dos ambientes pertencentes à Justiça Eleitoral de Alagoas, em
momento anterior ao retorno das atividades presenciais, bem como
mantê-los em condições sanitárias de uso, para a preservação da
saúde dos colaboradores e clientes, em virtude dos efeitos da
pandemia de Covid-19. 

Dada a natureza da contratação almejada, peço vênia
para sugerir a V. Sa. que seja indicado um servidor da AAMO para
formação da equipe de planejamento como integrante técnico.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/06/2020, às 13:29, 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
0724560 e o código CRC 69BEE688.

0006100-66.2020.6.02.8000 0724560v1
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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 AAMO para proceder à indicação solicitada pelo

Sr. Secretário de Administração no Despacho GSAD 0724560.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/06/2020, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0725412 e o código CRC 57271980.

0006100-66.2020.6.02.8000 0725412v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
À Diretoria Geral
Assunto: Indicação servidor para formação da

equipe de planejamento
 
Senhor diretor,
 
Em obediência ao despacho GDG 0725412 e

atendendo solicitação formulada no despacho GSAD 0724560,
indicamos o servidor Antônio Vieira Coimbra Filho, técnico
judiciário, lotado nesta AAMO, como integrante técnico para
compor a Comissão de Planejamento da Contratação
especificada no Documento de Formalização da Demanda
0724192.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessor-Chefe, em
31/07/2020, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738908 e o código CRC 55C7A462.

0006100-66.2020.6.02.8000 0738908v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 31 de julho de 2020.
Senhor Desembargador Vice-Presidente no exercício da

Presidência,
Tendo em vista os pronunciamentos do Secretário de

 Administração (0724560) e doSr. Assessor-Chefe da Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica-AAMO (0738908) e o Documento
de Formalização da Demanda (0724192), nos termos da Instrução
Normativa n° 05/2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, submeto à superior consideração de
Vossa Excelência a indicação, para composição da Comissão de
Planejamento da Contratação com vistas à contratação de serviços
de sanitização dos ambientes pertencentes à Justiça Eleitoral de
Alagoas, em momento anterior ao retorno das atividades presenciais,
bem como mantê-los em condições sanitárias de uso, para a
preservação da saúde dos colaboradores e clientes, em virtude dos
efeitos da pandemia de Covid-19, a indicação dos servidores
Fernando Antônio Pimentel de Barros, como integrante demandante,
e Henrique Cirqueira Freire, como integrante administrativo, ambos
técnicos judiciários lotados na SAPEV e do servidor Antônio Vieira
Coimbra Filho, técnico judiciário, lotado na AAMO, como integrante
técnico.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/08/2020, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739097 e o código CRC 22FC1D3C.

0006100-66.2020.6.02.8000 0739097v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2020.
Ciente. Acato a sugestão do Diretor-Geral no

evento 0739097, autorizando a indicação dos servidores
 Fernando Antônio Pimentel de Barros, como integrante
demandante, Henrique Cirqueira Freire, como integrante
administrativo, ambos técnicos judiciários lotados na SAPEV e
do servidor Antônio Vieira Coimbra Filho, técnico judiciário,
lotado na AAMO, como integrante técnico, para composição
da Comissão de Planejamento, com vistas à contratação de
serviços de sanitização dos ambientes pertencentes à Justiça
Eleitoral de Alagoas.

Retornem os autos à Diretoria-Geral para
confecção da Portaria, ciência dos interessados
e demais providências de estilo.

 
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 04/08/2020, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0740324 e o código CRC 9C0E1A7F.

0006100-66.2020.6.02.8000 0740324v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 252/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0006100-
66.2020.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 05/2017 do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão;

 

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento da Contratação com vistas à contratação
de serviços de sanitização dos ambientes pertencentes à Justiça Eleitoral de Alagoas,
consoante descrição no Documento de Formalização da Demanda, composta pelos
servidores Fernando Antônio Pimentel de Barros, como integrante demandante, e
Henrique Cirqueira Freire, como integrante administrativo, ambos técnicos judiciários
lotados na SAPEV e o servidor Antônio Vieira Coimbra Filho, técnico judiciário, lotado
na AAMO, como integrante técnico.

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

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

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

 

Maceió, 05 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 05/08/2020, às 22:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741291 e o código CRC 320C47AF.

0006100-66.2020.6.02.8000 0741291v5

Publicador_DJE nº 20200146
Disponibilização: 06/08/2020
Publicação: 07/08/2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº252/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 146, de 07/08/2020, às fls. 03/04.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 07/08/2020, às 10:48, 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
0742304 e o código CRC 8752C219.

0006100-66.2020.6.02.8000 0742304v2
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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 agosto de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº252/2020 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0742304, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração para ciência aos interessados e continuidade
do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
07/08/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742309 e o código CRC 61894272.

0006100-66.2020.6.02.8000 0742309v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
À SAPEV e à AAMO, para ciência dos servidores

designados na Portaria Presidência nº 252 (doc. 0741291) e
demais medidas necessárias, considerando a devida
prioridade ao caso.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743238 e o código CRC 0E63E0B7.

0006100-66.2020.6.02.8000 0743238v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2020.
À SAD,
 
Em atendimento ao despacho , encaminhamos a

cartilha de retomada que trás em seu conteúdo todas as
diretrizes e consenso que trata da metodologia e condução do
retorno às atividades laborais, com segurança, dos servidores
deste douto TRE. Ressaltamos que o processo de sanitização
consta com todos os seus detalhes no referido manual.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessora-Chefe, em
25/08/2020, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0750920 e o código CRC 229D79C8.

0006100-66.2020.6.02.8000 0750920v1
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Prólogo 
Vivemos em todas as comunidades internacionais tempos difíceis, tempos 

pandêmicos, promovidos por um vírus da família Corona, especificamente denominado 
Covid-19. Oriundo da China, propagou-se rapidamente, sem limites ou fronteiras. Contagioso, 
mórbido, com taxa de mortalidade expressivamente representativa. O mundo, a comunidade 
cientifica depararam-se com um inimigo invisível, desconhecido, sem armas terapêuticas, a 
despeito de todos os avanços das ciências que pudessem deter sua marcha. A humanidade 
parece que vivia a ficção, o pesadelo saído do clássico H.G. Wells, a Guerra dos Mundos. 

O mundo por instantes parou. Apenas o instante do impacto, tempo suficiente para 
recobrar o espírito de luta indomável, que caracteriza uma espécie que priva de uma dádiva, 
que a distingue e a torna única, diferenciada e apta à sobrevivência. Um cérebro.  

Mas a vida é dinâmica; os homens por natureza são sobreviventes.  Unem-se e 
reagem. Cada país com suas particularidades. Políticas de saúde, proteção das comunidades, 
mecanismos para evitar a paralisação da máquina pública e que a economia não soçobrasse 
que a vida tivesse um mínimo de normalidade. Estes fenômenos da natureza passam com o 
tempo, ou são controladas com interferência das ciências que buscam diuturnamente 
terapêuticas definitivas.  

O Brasil este ano tem no seu calendário eleições municipais. Questão esta pertinente 
à Justiça Eleitoral, a quem cabe o planejamento e realização do pleito. É sabido que algumas 
regiões do país se encontram ainda no “Olho do Furacão”, quanto à pandemia.  Entretanto, 
este fato não nos desobriga de olvidar todos os esforços necessários, objetivando o 
estabelecimento das reais condições para realização do pleito, nos moldes do selo de 
competência desta Egrégia Corte, TSE-BR. 

Trabalho hercúleo, mas o trabalho torna-se prazer, na medida em que causa orgulho, 
eleva a auto-estima, pois é a máxima contribuição dos servidores para grande festa da 
democracia, da qual o povo é protagonista, a própria ribalta. 

Consoante este breve preâmbulo, faz-se mister o “retorno presencial” dos servidores, 
haja vista que o trabalho, até então, vinha sendo realizado através da modalidade de tele 
trabalho. É chegada a hora do trabalho presencial, em forma disciplinada, seguindo princípios 
determinados pelos órgãos das instâncias superiores, nacionais e mesmo da comunidade 
internacional, na promoção da segurança, do bem estar, da saúde e da vida de todos os 
servidores e dos que buscam auxílio cidadão dessa insigne Corte. 

O Serviço Médico deste TRE-AL, AAMO, unindo esforços no âmbito da Comissão 
Retornar- TRE-Al, de forma modesta, coletou dados de diversas outras instituições públicas e 
privadas, que se debruçaram sobre os aspectos pandêmicos, elencando medidas de políticas 
públicas na condução da pandemia e suas relações com a máxima segurança ao exercício das 
atividades neste programado retorno. 

Considerando o exposto, disponibilizaremos o material coletado, que ao nosso sentir 
é extremamente rico em informação científica, em conteúdo visual e auto - explicativo, o qual 
contribuirá como guia elementar, uma vez que devemos considerar o alto grau de intelecto 
dos futuros usuários, sobretudo um nível de conhecimento substancial a respeito do 
momento que vivenciamos. 

José Araújo Pinto. 
Assessor-chefe da AAMO. 
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Considerações Iniciais 
 

 

No final do ano de 2019, na cidade de Wuhan, na China, um surto de casos de 

pneumonia, de origem desconhecida, chamou a atenção da comunidade médico-

científica chinesa. Esta, através de pesquisas, identificou tratar-se de infecção causada 

por um novo coronavírus (SARS-CoV-2), que, transmitido de pessoa a pessoa, se 

disseminou de modo exponencial pelo mundo. Em 30 de janeiro de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da nova doença, 

denominada Covid-19, constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional – o nível mais alto de alerta desta Organização, previsto no Regulamento 

Sanitário Internacional. Caracterizada pela OMS, em 11 de março de 2020, como uma 

pandemia, a Covid-19 já registrou 17.106.007 casos e 668.910 mortes no mundo1 e, 

dentre estes, 2.662.485 casos e 92.475 óbitos já foram confirmados no Brasil2.  

A Covid-19 apresenta espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a 

quadros respiratórios graves. A OMS ressalta que cerca de 80% dos pacientes com esta 

doença apresentam-se assintomáticos ou com poucos sintomas e aproximadamente 

20% necessita de atendimento hospitalar. 

Por ser uma doença respiratória, a Covid-19 é transmitida pelo contato pessoal 

próximo com pessoas infectadas, seja por meio de um simples aperto de mãos 

contaminadas, através de gotículas de saliva, espirro, tosse ou catarro dos infectados, 

ou até mesmo ao tocar a própria boca, olhos ou nariz, após ter tocado superfícies ou 

objetos contaminados. Evidências científicas revelam que pessoas infectadas pelo 

coronavírus (SARS-CoV-2), porém assintomáticas, também podem transmitir a Covid-

19. 

De acordo com a OMS e o Ministério da Saúde do Brasil, após o contato e a 

contaminação com o vírus, este apresenta período de incubação de 01 a 14 dias, até 

que possam surgir os primeiros sintomas. E caso estes surjam, os mais comuns são: 

febre, cansaço (astenia) e tosse seca; alguns pacientes, porém, podem apresentar dor 

de garganta, dor de cabeça, dores no corpo, congestão nasal, coriza, perda de olfato, 

 
1 Dados atualizados em 31 de julho de 2020, segundo Folha Informativa – Covid-19, da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS). Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. 
Acesso em 31 jul. 2020. 
2 Dados atualizados em 31 de julho de 2020, segundo Painel Coronavírus, do Ministério da Saúde do Brasil. 
Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 31 jul. 2020. 

PLANO DE RETOMADA GRADUAL DO TRABALHO PRESENCIAL 

NO ÂMBITO DO TRE/AL 
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alteração do paladar, náuseas, vômitos, diarreia, diminuição do apetite, dificuldade 

para respirar, falta de ar, dentre outros. 

Doença cardiovascular, diabetes, hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença 

pulmonar crônica, doença renal crônica, neoplasias (câncer) e idade (60 anos ou mais) 

constituem fatores de risco para doença grave pelo coronavírus (SARS-CoV-2) 3 . 

Entretanto, a OMS ressalta que “qualquer pessoa pode pegar a COVID-19 e ficar 

gravemente doente”4. 

Até o momento, inexistem medicamentos específicos eficazes para prevenir ou 

tratar a Covid-19, tampouco vacinas disponíveis contra esta doença. Mas inúmeros 

esforços estão sendo empregados neste sentido. Para limitar a transmissão do novo 

coronavírus, autoridades sanitárias mundiais recomendam algumas medidas de 

prevenção, como a higiene frequente das mãos com água e sabão ou com álcool 70% 

em gel, limpeza e sanitização regular de ambientes e superfícies, higienização de 

objetos utilizados com frequência, regras de etiqueta respiratória, uso de máscaras, 

distanciamento e isolamento sociais. Neste sentido, a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) tem apoiado o Ministério da Saúde do Brasil, elaborando uma série de 

ferramentas para auxiliar os governos na tomada de decisões, sempre ajustadas à 

realidade local, relativas ao endurecimento ou afrouxamento de medidas de natureza 

não farmacológica para minimizar a exposição das pessoas ao vírus da Covid-19, 

limitando, assim, a transmissão viral. 

Diante do cenário epidemiológico da Covid-19 em março de 2020, esta Justiça 

Eleitoral Alagoana, compromissada com a preservação da integridade e da saúde de 

magistrados, servidores, colaboradores e do público externo, corroborando as 

diretrizes estabelecidas para enfrentamento à pandemia desta doença, publicou 

Portaria instituindo a utilização do regime de trabalho remoto temporário, 

resguardando a correta prestação de seus serviços. Entretanto, o referido cenário é 

dinâmico; constantes mudanças no mesmo promovem alterações das diretrizes.  

Assim, levando em consideração o atual cenário epidemiológico local, que está 

permitindo a relativização das regras de isolamento social no Estado de Alagoas; em 

atendimento à Resolução nº 322/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

estabelece medidas para a retomada dos serviços presenciais, no âmbito do Poder 

Judiciário brasileiro, observando ações necessárias à prevenção do contágio pelo novo 

coronavírus; à luz das orientações dispostas na Portaria nº 1.565/2020, do Ministério 

da Saúde; consoante a Emenda Constitucional 107, que adiou a realização dos dois 

 
3 De acordo com o Comunicado da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) - GRUPO FORÇA COLABORATIVA 
COVID-19 BRASIL: Orientações sobre Diagnóstico, Tratamento e Isolamento de Pacientes com COVID-19. 
Versão 01. Data:13/04/2020. Disponível em: 
<https://www.infectologia.org.br/admin/zcloud/125/2020/04/58d801e961f64463109881311316e4e661d8a1
e865fb7638ad61c0827cd83430.pdf>. Acesso em: 31 jul. 2020.  
4 Segundo a Folha Informativa – Covid-19, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), atualizada em 31 
de julho de 2020. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875#ap
oio-opas>. Acesso em: 31 jul. 2020. 
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turnos das Eleições Municipais 2020, para os dias 15 e 29 de novembro do corrente 

ano; considerando que muitas atividades essenciais à efetivação do pleito eleitoral não 

podem ser realizadas de forma remota; e, sobretudo, ressaltando o compromisso 

deste Regional com a segurança e a preservação da saúde de todos os que fazem a 

Justiça Eleitoral Alagoana, como também do público externo, é inequívoca a 

necessidade de elaboração de um plano que contenha medidas e ações que orientem 

e proporcionem o restabelecimento gradual, sistematizado, responsável e seguro das 

atividades presenciais. 

 Neste mister, a Assessoria de Assistência Médica e Odontológica do TRE/AL, 

após ampla pesquisa realizada junto aos sítios eletrônicos, documentos e 

normatizações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, da 

Secretaria de Saúde do Município de Maceió,  dentre outros, elaborou o presente 

Plano de Retomada Gradual do Trabalho Presencial (PRGTP).   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TODOS JUNTOS CONTRA O 

( SARS-CoV-2 ) 

CORONAVÍRUS 

(SARS-COV-2) 
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Objetivo Geral 
Corroborando o compromisso desta Corte com a segurança, a integridade e a 

preservação da saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana (Magistrados, 

servidores e demais colaboradores), bem como do público externo, o Plano de 

Retomada Gradual do Trabalho Presencial (PRGTP), a partir de uma abordagem 

integrada, apresenta um protocolo de prevenção que contempla diretrizes, 

estratégias e ações para o retorno seguro, gradual e progressivo às atividades 

presenciais inerentes a esta Justiça especializada, robustecendo as medidas 

imprescindíveis à redução da possibilidade de contágio e transmissão da Covid-19 no 

ambiente laboral. 
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Objetivos Específicos 

1. Educar todos aqueles que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana, bem como os 
cidadãos que buscam os serviços desta, para a formação de uma consciência 
preventiva frente à pandemia de Covid-19. 

2. Assegurar um retorno seguro, responsável e eficaz às atividades presenciais no 
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE/AL), priorizando a 
preservação da integridade e da saúde dos que fazem esta Justiça Especializada. 

3. Orientar para a implantação de rotinas que reduzam os riscos de contágio e 
transmissão do coronavírus (SARS-CoV-2) no desempenho presencial das 
atividades inerentes à Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas. 

4. Estabelecer processos eficientes de limpeza e desinfecção dos ambientes de 
trabalho. 

5. Disponibilizar às autoridades, servidores e estagiários, recursos necessários 
para evitar e/ou minimizar os riscos de contaminação com o agente causador 
da Covid-19 no ambiente laboral: Equipamentos de Proteção Individual - EPIs 
(máscaras cirúrgicas, protetores faciais e luvas) e Equipamentos de Proteção 
Coletiva – EPCs (termômetros para a medição de temperatura à distância; 
totens com dispensador para álcool 70% em gel, acionados por pedal; barreiras 
de acrílico (anteparo de proteção); fitas demarcadoras de distanciamento 
social). 

6. Proteger os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana que se enquadram no grupo 
de risco ao desenvolvimento da forma grave da Covid-19. 

7. Identificar e afastar das atividades presenciais os casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19, oferecendo a estes assistência e monitoramento 
adequados.  

 

 

 

 EPIs EPCs 

Limpeza e 

desinfecção do 

ambiente de 

trabalho 

Anexo  (0750922)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 21



Premissas 
 A colaboração de todos é essencial para a eficácia das ações, estratégias e 

rotinas previstas no protocolo de prevenção do presente Plano de Retomada Gradual 

do Trabalho Presencial (PRGTP). As premissas constituem critérios norteadores para 

esta retomada, baseados nos que foram estabelecidos por autoridades médicas e 

sanitárias, e a observância dos mesmos também é fundamental para a referida 

eficácia. 

 

1. Monitoramento epidemiológico: situação epidemiológica estadual 

favorável à retomada do trabalho presencial (tendência de queda no 

número de novos casos, por um período mínimo de 14 dias). 

 

2. Taxa de ocupação de leitos de internação e de leitos de UTI demonstrando 

a existência de capacidade de atendimento da rede hospitalar estadual. 

 

3. Adequação do ambiente de trabalho às recomendações de prevenção à 

Covid-19.  

 

4. Disponibilidade de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e 

EPCs). 

 

5. Possibilidade de ajustes da jornada de trabalho. 

 

 

LEITOS EXCLUSIVOS PARA COVID-195 
REDE PÚBLICA E CONTRATUALIZADOS 

 

TOTAL DE LEITOS  1326 I Ocupados – 393 

 

UTI  281 I Ocupados – 161 

    

  

UTI INTERMEDIÁRIA  51 I Ocupados – 6 

 
LEITOS CLÍNICOS  994 I Ocupados – 226 

    
 

Boletim de Ocupação 

Atualizado em 02 de agosto de 2020 

 
5 Dados do Boletim de Ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19 em Alagoas, atualizados em 02 de agosto 
de 2020. Disponível em: <http://www.alagoascontraocoronavirus.al.gov.br/>. Acesso em: 03 ago. 2020. 

30% 57% 

12% 23% 

23

% 
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Protocolo de Prevenção 
Diretrizes, estratégias e ações para o retorno seguro, gradual e progressivo às 

atividades presenciais inerentes à Justiça Eleitoral Alagoana. 

 

1. HIGIENE E PROTEÇÃO PESSOAL: 

 

1.1 Higienização das mãos: 

▪ Lavar as mãos com água corrente limpa e sabonete líquido, durante 40 a 60 

segundos, realizando os movimentos recomendados pelas autoridades 

médicas e sanitárias6, representadas nas ilustrações 1 a 12, a seguir: 

  

▪  

 

 
6 Higiene das mãos com água e sabonete - Folha Informativa – Covid-19, da Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), atualizada em 31 de julho de 2020. Disponível em:  
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. 
Acesso em: 02 ago. 2020.  

12 11 10 

9 8 7 

6 5 4 

3 2 1 

Enxugue as mãos com papel toalha descartável. Feche a torneira com papel 

toalha descartável. 

Descarte o papel toalha em lixeira 

com tampa e pedal. 

Esfregue o dorso com a 

palma das mãos. 

Coloque sabão líquido ou espuma 

em quantidade suficiente. 

Molhe as mãos com água. 

Evite encostar-se na pia. 
Esfregue bem as palmas das mãos. 

Lave as palmas com os dedos 

entrelaçados 

Esfregue as pontas dos dedos 

na palma das mãos. 

Limpe o polegar esquerdo com a palma 

da mão direita e vice-versa. 

Esfregue os punhos direito e 

esquerdo. 
Enxágue todo o sabão. 
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▪ Todas as pias para lavagem de mãos devem conter sabonete líquido e papel 

toalha. Os reservatórios devem estar sempre abastecidos. 

 

▪ Caso a pia para lavagem das mãos possua torneira com fechamento por 

contato manual, usar papel toalha descartável para fechá-la. 

 

▪ Sempre secar as mãos com papel toalha descartável. Nunca usar equipamentos 

de secagem de mãos por fluxo de ar. 

 

▪ Descartar o papel toalha utilizado, em lixeira com tampa, com abertura 

acionada por pedal.  

 

▪ Nos banheiros, botões acionadores de 

descarga, maçanetas e fechaduras das 

portas devem ser tocados com papel 

toalha descartável. Lixeiros com tampa, 

acionados por pedal, devem ser 

posicionados dentro dos banheiros e do 

lado externo, próximos às portas dos 

referidos ambientes, para o devido 

descarte do papel toalha utilizado no 

fechamento destas.  

 

▪ Nos locais onde não houver disponibilidade 

de água corrente limpa e sabonete líquido, 

como alternativa à higiene das mãos, usar 

álcool 70% em gel, durante 20 a 30 segundos, 

realizando os movimentos recomendados 

pelas autoridades médicas e sanitárias7. 

 

 
7 Higiene das mãos com álcool em gel - Folha Informativa – Covid-19, da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS), atualizada em 31 de julho de 2020. Disponível em:  
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875>. 
Acesso em: 02 ago. 2020. 

Os movimentos para 

higienização das mãos 

com álcool 70% em gel 

são os mesmos para a 

higienização das mãos 

com água e sabão ou 

sabonete líquido. 

ÁLCOOL 70% EM GEL 
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▪ A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) lançou vídeos instrutivos 

para higienização das mãos com água e sabonete e com álcool 70% em gel8. 

 

▪ Higienizar regularmente as mãos:  

 

▪ quando acessar o ambiente de trabalho, antes do início do expediente;  

▪ antes e após manusear alimentos, utilizar o elevador e o banheiro;  

▪ após tocar superfícies e/ou objetos de uso compartilhado e 

potencialmente contaminados; 

▪ após espirrar ou tossir, tocar em dinheiro e manusear resíduos (lixo); 

▪ antes de colocar a máscara; 

▪ antes a após remover a máscara para descarte e troca. 

 

1.2 Uso de máscaras cirúrgicas descartáveis:   

▪ O acesso às dependências da Justiça Eleitoral Alagoana somente será permitido 
àqueles que estiverem usando máscaras (público interno e externo).  
 

▪ É obrigatório o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis às autoridades 
eleitorais, servidores e estagiários, em todos os ambientes de trabalho.  

 
▪ O TRE/AL fornecerá estas máscaras às autoridades eleitorais, servidores e 

estagiários, em quantidade suficiente para o uso durante a realização das 
atividades presenciais, nos exercícios 2020 e 20219. 
 

▪ As máscaras devem ser trocadas a cada 2 ou 3 horas, desde que não estejam 
úmidas e/ou sujas. Umidade e/ou sujidade comprometem a funcionalidade. 
Quando úmidas e/ou sujas, as máscaras devem ser imediatamente trocadas, 
mesmo antes de 2 horas de uso10.  

 
▪ Considerando a duração da jornada diária de trabalho e o tempo máximo de 

uso de uma máscara cirúrgica descartável, resta evidente a necessidade de 
trocas destas máscaras durante a referida jornada. 

 
8 Higienização das mãos com água e sabonete. Disponível em: 
<https://m.youtube.com/watch?v=zuhzmFDnBsk>. Acesso em: 25 jul. 2020; Higienização das mãos com álcool 
70% em gel. Disponível em: <https://m.youtube.com/watch?v=omkiVox2EmY>. Acesso em: 25 jul. 2020. 
9 Consoante Art. 5º, I, da Resolução nº 322, de 01/06/2020, CNJ. Disponível em: 
<https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3333>. Acesso em: 31 jul. 2020. 
10 Segundo a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em 08/05/2020, a máscara cirúrgica 
deve ser trocada e descartada quando estiver suja ou úmida. “Atenção: NUNCA se deve tentar realizar a limpeza 
da máscara cirúrgica já utilizada com nenhum tipo de produto. As máscaras cirúrgicas são descartáveis e não 
podem ser limpas ou desinfectadas para uso posterior e quando úmidas, perdem a sua capacidade de filtração.” 
Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-
2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em: 02 ago. 2020. 
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▪ Antes de colocar a máscara, higienizar as mãos (com água corrente limpa e 
sabonete líquido ou com álcool 70% em gel), seguindo as recomendações 
médicas e sanitárias já mencionadas no subitem 1.1. 
 

▪ As ilustrações abaixo demonstram a colocação, a remoção e o descarte da 
máscara cirúrgica, preconizados pelas autoridades médicas e sanitárias11: 

▪  

 

 

 

 

 

 
11 Como usar uma máscara cirúrgica. Disponível em: 
<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6194:opas-disponibiliza-
em-portugues-novo-guia-da-oms-sobre-mascaras-cirurgicas-e-de-tecido&Itemid=812>. Acesso em: 06 
ago. 2020. 

 

10 
Para o descarte correto, a máscara deve ser colocada em 

sacos plásticos duplos, muito bem fechados. Estes 

devem ser colocados em lixeira identificada/adequada. 

Para remover a máscara, higienize 

primeiramente as mãos. Abaixe a 

cabeça e, sem tocar na frente da 

máscara, remova os elásticos ao 

redor das orelhas, simultaneamente, 

de trás para a frente. 

9 
Para evitar a contaminação da 

máscara, esta não deve ser tocada 

durante seu uso. Mas se isto ocorrer, 

higienize imediatamente as mãos. 

Puxe as bordas superior e inferior da 

máscara e pressione a tira metálica de 

modo a ajustá-la ao formato do nariz.  

Além de cobrir o nariz, a boca e o 

queixo, não deve haver espaços 

entre a máscara e o rosto. 

6 Posicione os elásticos em volta das 

orelhas. 4 

Identifique o lado externo da 

máscara (pregas posicionadas 

para baixo).   

Após higienizar as mãos, identifique 

o topo da máscara (tira metálica para 

ajuste ao nariz). 

1 2 

Segurando os elásticos laterais 

com os dedos, coloque a máscara 

no rosto, cobrindo o nariz, a boca 

e o queixo.  

3 

5 

Se usar óculos de grau, somente os 

posicione após colocar e ajustar a 

máscara ao rosto. 

7 8 

Após o descarte da máscara, as mãos devem ser 

higienizadas. 

As máscaras cirúrgicas são para uso único. Não 

devem ser lavadas com nenhum tipo de produto, 

reutilizadas, nem tampouco compartilhadas. 
Máscaras úmidas devem ser trocadas pois 

perdem a capacidade de filtração. 
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▪ Erros comuns no uso das máscaras comprometem a proteção contra o novo 

coronavírus (SARS-CoV-2): 

 

▪ ajustar apenas um dos elásticos da máscara ao redor de uma das 

orelhas; 

▪ deixar descobertos o nariz e/ou a boca e/ou o queixo; 

▪ usar a máscara apenas no pescoço (abaixo do queixo); 

▪ usar máscara folgada, sem ajustá-la adequadamente ao rosto; 

▪ fazer um “x” com os elásticos da máscara para ajustá-los às orelhas, 

deixando vãos nas laterais; 

▪ tocar ou coçar os olhos, o nariz, o rosto; 

▪ tocar a máscara e em seguida esquecer de higienizar devidamente as 

mãos (a face externa da máscara é uma superfície potencialmente 

contaminada); 

▪ usar a máscara por tempo superior ao recomendado para a troca da 

mesma; 

▪ não descartar a máscara usada, guardando-a no bolso ou na bolsa; 

▪ usar cachecol ou bandanas como máscara; 

▪ compartilhar máscaras; dentre outros. 
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1.3 Uso de protetores faciais (Face Shields): 

 

▪ O acesso às dependências da Justiça Eleitoral Alagoana somente será permitido 
às autoridades eleitorais, servidores e estagiários que estiverem usando 
protetor facial (Face Shield). 
  

▪ É obrigatório o uso de protetores faciais (face 
shields) às autoridades eleitorais, servidores e 
estagiários, em todos os ambientes de trabalho. O 
TRE/AL fornecerá a cada um destes, 02 unidades 
do referido EPI, para o uso durante a realização das 
atividades presenciais, nos exercícios 2020 e 2021.  
 

▪ O protetor facial (face shield) é de uso 
pessoal/individual. Jamais deve ser compartilhado.  
 

▪ Os protetores faciais (face shields) devem ser usados durante todo o 
expediente e removidos apenas após a saída das dependências físicas da Justiça 
Eleitoral Alagoana.  
 

▪ Caso apresentem sujidade, deverão ser removidos, devidamente higienizados 
e recolocados. A higienização dos protetores faciais (face shields) deve ser feita 
com a utilização de álcool 70% (em gel ou líquido) ou através da lavagem com 
água corrente limpa e sabão neutro e secagem com papel toalha descartável. 
 

 
1.4  Uso de gorros e luvas: 

 

▪ O TRE/AL fornecerá gorros (toucas) 
descartáveis às autoridades eleitorais, 
servidores e estagiários, em quantidade 
suficiente para o uso durante a realização das 
atividades presenciais, nos exercícios 2020 e 
2021.  

 
▪ Para colocar o gorro (touca) na cabeça, o cabelo deve estar preso. A colocação 

deste EPI deve começar pela testa, em direção à base da nuca, cobrindo todo 
o cabelo e as orelhas, adaptando-se de modo confortável à cabeça; para a 
retirada, basta puxá-lo pela parte superior central, sem tocar os cabelos12. 
 

 
12 Cartilha: Orientações sobre a colocação e retirada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
Disponível em: <http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf>. Acesso em: 12 ago. 
2020. 
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▪ Luvas de procedimentos não cirúrgicos, 
descartáveis, serão fornecidas aos que 
desempenham atividades que exigem o 
uso das mesmas. 
 

▪ Antes de calçar as luvas, pulseiras, anéis 
ou outras joias devem ser previamente 
removidos dos punhos e das mãos, para 
não dificultar este processo de 
colocação, nem tampouco danificar as 
luvas. 
 

▪ O uso destas luvas não substitui a higienização das mãos. Além disso, requer 
atenção e cautela. Nunca se deve tocar o rosto, os olhos, o nariz, a boca, 
quando estiver usando luvas. 
 

▪ Durante a retirada das luvas, evite tocar a face externa das mesmas 
(potencialmente contaminadas). 

    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
▪ As luvas mencionadas jamais devem ser lavadas e reutilizadas. 

 

▪ Para o correto descarte, gorros e luvas devem ser colocados em sacos plásticos 
duplos, muito bem fechados, que deverão ser depositados em lixeira 
identificada, de modo similar ao descarte das máscaras, descrito no subitem 
1.2. 
 

▪ Após retirar e descartar o gorro e as luvas, as mãos devem ser imediatamente 
higienizadas, seguindo as orientações das autoridades médicas e sanitárias, 
descritas no subitem 1.1. 
 

2 

1 
Com as duas mãos enluvadas, segure a parte externa de 

uma das luvas, na região correspondente aos punhos, 

virando-a de dentro para fora e puxando a mesma até as 

pontas dos dedos. 

Uma vez removida a primeira luva, coloque os dedos da 

mão sem luva por dentro do punho da segunda luva, 

virando-a do avesso e puxando a mesma até as pontas 

dos dedos. 
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1.5 Etiqueta respiratória: 

 
▪ Ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o antebraço, com lenço 

descartável ou guardanapo umidificado: 

 

 

 

13  

▪ O antebraço deve ser lavado com água corrente limpa e sabonete 
líquido ou higienizado com álcool 70% em gel, e seco com papel 
toalha descartável; 
 

▪ O papel toalha, o lenço e o guardanapo utilizados devem ser 

descartados em lixeira com tampa e abertura acionada por pedal; 

 

▪ Se tossir ou espirrar usando máscara, esta ficará úmida e 

contaminada, devendo ser imediatamente trocada, seguindo as 

orientações constantes no subitem 1.2. 

 

▪ Para a higiene nasal devem ser utilizados lenços descartáveis. Após a utilização, 

estes devem ser imediatamente descartados e as mãos logo higienizadas, 

conforme recomendações médicas e sanitárias expressas no subitem 1.1. 

 

▪ Evitar coçar os olhos. 

 

▪ Jamais tocar a face, a boca, o nariz e os olhos sem a adequada higienização das 

mãos.  

 

 

 
13 Estudos de cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) - USA, utilizando câmeras de alta 
tecnologia e simulações matemáticas, demonstram que a nuvem de gotículas, expelidas com a tosse ou 
espirro de uma pessoa, podem “viajar” distâncias maiores do que até então imaginadas, pois as mesmas são 
tão leves que permanecem por muito mais tempo suspensas no ar. Disponível em: 
<https://www.nationalgeographicbrasil.com/ciencia/2020/04/tosse-espirro-germes-virus-distancia-
distanciamento-isolamento-covid-19-coronavirus>. Acesso em: 12 ago. 2020. 

Consciência preventiva: etiqueta respiratória. Barreiras protetivas ao 

espirrar ou tossir (cotovelo, lenço). 

Dispersão das gotículas expelidas ao 

espirrar ou tossir sem barreiras protetivas 

(lenço, cotovelo). 13 
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2. AMBIENTE DE TRABALHO: 

 

2.1 Distanciamento social: 

 

▪ A aglomeração e a proximidade entre as pessoas 

devem ser evitadas no ambiente de trabalho.  

 

▪ Deve ser obedecida a distância mínima de 2 metros entre as estações de 

trabalho que serão ocupadas por autoridades eleitorais, servidores, estagiários 

e demais colaboradores da Justiça Eleitoral Alagoana. Assim, os ambientes de 

trabalho devem ser organizados de modo a garantir o referido distanciamento, 

podendo permanecer estações vazias entre as ocupadas. Nestes casos, é 

importante demarcar devidamente o distanciamento exigido. 

▪ A ocupação máxima dos ambientes (número máximo de servidores que podem 

ocupar, concomitantemente, um mesmo ambiente de trabalho: auditório, 

gabinete, sala, galpão, etc.) deve ser calculada, respeitando-se o 

distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas. 

 

▪ Escalas de trabalho poderão ser elaboradas, contemplando o revezamento por 

turnos e jornadas, de modo a garantir o respeito ao distanciamento mínimo de 

2 metros entre as pessoas. 

 

▪ ara as autoridades eleitorais, servidores, estagiários e demais colaboradores 

que necessitam de acompanhamento, assistência ou cuidados especiais, bem 

como para as atividades que, por sua especificidade, exigem um 

distanciamento inferior a 2 metros entre as pessoas, deverão ser adotadas 

medidas protetivas mais rígidas. 
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▪ Nos locais de atendimento ao público (interno 

ou externo), sujeitos à formação de filas, 

deverão ser demarcados, no piso, pontos de 

distanciamento a serem respeitados ente as 

pessoas, utilizando adesivos ou fitas 

apropriadas (preferencialmente zebradas – nas 

cores amarela e preta, por oferecerem boa 

visualização). Nas filas a distância mínima entre 

as pessoas corresponde a 1,5m (um metro e 

meio)14. 

 

▪ Para tentar evitar formação de filas, aglomeração e proximidade entre as 

pessoas, os atendimentos ao público deverão ser agendados, levando-se em 

consideração um tempo de intervalo entre os mesmos, que poderá ser 

preenchido com eventuais necessidades de extensão de tais atendimentos. 

 

▪ Barreiras físicas devem ser implementadas 

quando não for possível manter a distância 

mínima entre as pessoas 15 . Assim, para os 

atendimentos ao público que, por sua 

especificidade, exigem um distanciamento 

inferior a 2 metros entre as pessoas, deverão 

ser colocadas barreiras transparentes plásticas, 

acrílicas ou vítreas nas estações de trabalho 

(entre o servidor e a pessoa que buscar 

atendimento junto à Justiça Eleitoral de 

Alagoas). 

 

▪ Mesas, balcões e assentos 

também deverão ser 

devidamente demarcados 

para que seja respeitado o 

distanciamento mínimo 

exigido. 

 
14 De acordo com a Portaria Conjunta DVS/COVISA Nº 001/2020, de 31/07/2020, da Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS. Protocolo Sanitário para as atividades do setor produtivo no âmbito de Maceió. ANEXO I, BLOCO 
1, item 11. Disponível em: <http://www.maceio.al.gov.br/wp-
content/uploads/2020/08/pdf/2020/08/Di%C3%A1rio-Oficial-03.08.2020.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2020. 
15 Orientação estabelecida pela Portaria nº 1.565, de 18/06/2020, do Ministério da Saúde, com vistas à 
prevenção, controle e mitigação da transmissão da COVID-19, bem como à promoção da saúde física e mental 
da população brasileira, corroborando as ações para o convívio social seguro e para a retomada segura das 
atividades. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-de-junho-de-2020-
262408151>. Acesso em: 25 jul. 2020. 
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2.2 Acesso às dependências da Justiça Eleitoral Alagoana: 

 

▪ Instituir fluxo de circulação de pessoas em sentidos específicos, delimitando 

rotas distintas de entrada e saída, quando a estrutura física do local assim 

permitir. 

 

▪ Kits de tapetes sanitizantes, compostos por um tapete molhado (tapete 1), 

contendo solução específica para a desinfecção dos calçados, e por um tapete 

seco (tapete 2), para a secagem dos mesmos, deverão ser colocados nas portas 

de entrada. Nas saídas, os referidos kits não são necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Totens com dispensador para álcool 70% em gel, acionados por 

pedal, serão disponibilizados para a higienização das mãos nas 

áreas comuns, em locais de fácil acesso, que assegurem o regular 

abastecimento dos mesmos: nas entradas dos prédios, em 

corredores, em áreas próximas aos elevadores (em todos os 

andares do edifício sede da Secretaria do TRE/AL), em áreas 

próximas aos guichês de atendimento ao público, nos ambientes 

destinados à realização de lanches, na recepção da AAMO, na sala 

de Sessões, próximos ao terminal eletrônico do Banco do Brasil e 

ao relógio do ponto. 

 

▪ Cartazes educativos descrevendo, de forma clara e em linguagem simples, as 

técnicas corretas para a higienização das mãos, para a colocação, uso, retirada 

e descarte de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), as regras de etiqueta 

respiratória e distanciamento social, de utilização do elevador e das escadas, 

dentre outras, deverão ser afixados próximos aos mencionados totens e em 

locais de fácil visualização (portarias, banheiros, próximos aos elevadores, etc), 

para corroborar a educação para a prevenção da Covid-19, bem como de outras 

enfermidades. 

 

1 Tapete 

molhado 

2 Tapete 

seco 

E

N

T

R

A

D

A 

Solução de água sanitária (10ml para 5l 

de água) deve ser colocada no tapete 1, 

para a desinfecção da porção inferior dos 

calçados (solado). Em virtude da 

evaporação, esta solução deve ser 

trocada a cada 2 horas. 
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▪ O TRE/AL disponibilizará termômetros para medição/aferição, à distância, da 

temperatura de todas as pessoas que pretendam entrar nos prédios desta 

Justiça Especializada. Um servidor, devidamente paramentado (usando os 

seguintes EPIs: gorro, máscara cirúrgica, protetor facial, luvas e avental) deverá 

ser orientado para a correta realização da referida medição.  

▪ Pessoas que apresentarem temperatura maior ou igual a 37,3oC não terão 

permissão de acesso. Se forem autoridades eleitorais, servidores ou 

colaboradores desta Corte, deverão retornar às suas respectivas residências e 

contactar, por telefone, um dos integrantes da equipe médica da AAMO, que 

lhes fornecerá a orientação necessária, diante do sintoma febril apresentado. 

Caso não integre a mencionada população, receberá a recomendação de se 

dirigir a um serviço de triagem e atendimento especializado em síndromes 

gripais. 

 

2.3 Elevadores e escadas: 

▪ Elevadores são pequenos espaços fechados que proporcionam riscos elevados 

de contaminação por agentes como o coronavírus (SARS-CoV-2), causador da 

Covid-19. Por este motivo, o uso dos elevadores deve ser evitado ao máximo, 

dando-se preferência à utilização das escadas.  

 

▪    Nas situações em que o uso do elevador não 

possa ser evitado, é importante que tal uso seja 

feito de modo racional, com o mínimo possível 

de pessoas (preferencialmente uma pessoa por 

vez), respeitando a regra de distanciamento 

social (2 metros de distância entre as pessoas).  
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▪ Pontos de distanciamento devem ser demarcados no piso, próximo aos 

elevadores, bem como no interior dos mesmos.  

 

▪ Uma vez que o TRE/AL disponibilizará EPIs às autoridades eleitorais, servidores 

e estagiários, e exigirá destes o uso de máscaras cirúrgicas descartáveis e 

protetores faciais como condição para obter autorização de acesso às 

dependências desta Justiça Especializada, será permitido o uso do elevador 

com no máximo 02 pessoas por vez (desde que estejam saudáveis e usando os 

mencionados EPIs).  

 

▪ Quando 02 (duas) pessoas usarem 

simultaneamente o elevador, recomenda-se: 

que se posicionem nos locais sinalizados no 

piso deste, de frente para as suas paredes e 

de costas uma para a outra; que não 

removam os EPIs de  uso obrigatório no 

ambiente de trabalho; que evitem encostar 

nas paredes da cabine; que evitem 

falar/conversar no interior do elevador; e 

que, na ausência de capas protetoras para 

botoeira de elevador, utilizem papel toalha 

descartável para acionar os botões, jamais 

esquecendo de descartá-lo em lixeira com 

tampa acionada por pedal, bem como de 

higienizar as mãos, assim que sair do elevador. 

 

Totens com dispensador para álcool 70% em gel, acionados por pedal, serão disponibilizados 

para a higienização das mãos, próximos aos elevadores, mas NUNCA dentro dos mesmos. 
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▪ Recomenda-se a aquisição de capas 

plásticas para proteção dos botões de 

acionamento dos elevadores (capas 

protetoras para botoeira de elevador). 

Além da proteção conferida à saúde 

dos usuários, estas capas facilitam a 

desinfecção dos botões do elevador, 

uma área frequentemente tocada.  

 

▪ Conforme mencionado, deve 

ser dada preferência à 

utilização das escadas em 

detrimento ao uso dos 

elevadores, evitando tocar os 

corrimãos*. Assim, quando da 

utilização daquelas, deve-se 

subir ou descer sem pressa, 

usando os EPIs considerados 

obrigatórios, evitando 

conversas e respeitando as 

medidas de distanciamento 

exigidas. 

 

▪ Durante o funcionamento do elevador, o ventilador deste deve estar desligado. 

  

2.4 Aparelhos de ar condicionado:  

 

 

 

 

▪ Com a declaração de pandemia de Covid-19, doença causada 

pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que se propaga pelo ar 

através de gotículas suspensas, é comum o questionamento 

relativo a manter ou não em operação os sistemas de 

climatização de ambientes.  

 

 

*Se precisar tocar o corrimão da escada, usar a mesma mão 

durante todo o percurso e lembrar de não a levar ao rosto, olhos, 

nariz e boca, e jamais esquecer de higienizar as mãos assim que 

concluir o mencionado percurso.  

 

Tipo Janela Split Piso-Teto Split Cassete 
Split High Wall – de parede 
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O uso dos sistemas de climatização de ambientes, especialmente em regiões de clima 

quente, contribui para o conforto térmico e o bem-estar das pessoas em seus ambientes de 

trabalho, corroborando a produtividade. 

No que diz respeito à relação entre o ar condicionado em um ambiente fechado e o risco 

de transmissão da Covid-19, estudos científicos realizados até o momento têm demonstrado que, 

em ambientes fechados, uma pessoa infectada, ao falar sem usar máscara, pode expelir aerossóis 

repletos do novo coronavírus. Neste caso, o ar condicionado prolonga a permanência destes 

aerossóis no ambiente? O que é melhor na situação acima descrita: desligar o equipamento e 

abrir as portas e janelas do ambiente? “Depende” é a resposta dada a estas questões pelo diretor 

de operações da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e 

Aquecimento – ABRAVA, o engenheiro civil Leonardo Cozac. Este profissional ressalta que ao 

abrirmos as janelas do escritório ou de casa, passamos a inspirar o ar que está na cidade lá fora, 

situação em que o ar condicionado pode até mesmo ajudar, por filtrar boa parte da sujeira do ar 

que vem da rua e, sobretudo, quando o referido aparelho puder trocar o ar do interior o tempo 

inteiro, dispersando gotículas contendo o novo coronavírus, que por ventura ali existam. 

Entretanto, o mencionado engenheiro adverte que, se o equipamento não for instalado por 

profissional especializado, ou ainda, se não for feita a devida manutenção deste equipamento, o 

mesmo passa a ser um agente complicador, comprometendo significativamente a qualidade do 

ar do ambiente. No que concerne à importância da ventilação natural para dirimir os riscos de 

transmissão da Covid-19, Cozac avisa que esta depende de fatores como a área do ambiente, o 

tamanho das suas janelas para permitir ou não a circulação do ar, o clima externo (se está ou não 

ventando), dentre outros. Destaca que, muitas vezes, mesmo estando o equipamento desligado 

e as portas e janelas do ambiente escancaradas, o ar de fora não consegue adentrar e passar por 

todo o ambiente, permitindo que agentes contaminantes continuem ali, pairando no ar. Por fim, 

este engenheiro enfatiza a importância da adequação do sistema de climatização de ambientes, 

de modo a permitir a renovação do ar (saída do ar interno e entrada doar externo)16. 

 

 

 
16 Entrevista concedida pelo engenheiro civil Leonardo Cozac, diretor de operações da Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento – ABRAVA. Covid-19: O que é pior, um lugar com 
janela aberta ou com ar condicionado? Disponível em: <https://abrava.com.br/covid-19-o-que-e-pior-um-lugar-
com-janela-aberta-ou-com-ar-condicionado-blog-do-uol-entrevista-com-eng-leonardo-cozac/>. Acesso em 21 
ago. 2020. 
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▪ Diante da pandemia de Covid-19, é inequívoca a relevância da implementação 

de ações nas instalações que contenham aparelhos e sistemas de refrigeração 

e climatização, para reduzir o risco de contaminação de pessoas com o vírus 

SARS-CoV-2, por via aérea. 

 

▪ A este respeito, é importante observar a normatização abaixo elencada:  

 

▪ Portaria GM/MS nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, que aprova 

Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos 

procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de 

sujidades por métodos físicos e manutenção do estado de integridade e 

eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para 

garantir a qualidade do ar de interiores e a prevenção de riscos à saúde 

dos ocupantes de ambientes climatizados17;  

 

▪ Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA: Orientação Técnica elaborada sobre 

padrões referenciais de qualidade do ar interior, em ambientes 

climatizados artificialmente de uso público e coletivo18;  

 

▪ Lei nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a manutenção 

de instalações e equipamentos de sistemas de climatização de 

ambientes19. 

 

▪ À luz da normatização supracitada e dos estudos científicos até então realizados 

a respeito da relação entre a utilização de ar condicionado no ambiente e os 

riscos de transmissão da Covid-19, a AAMO destaca a necessidade de 

adequação dos ambientes de trabalho através da adoção das seguintes 

medidas, em prol da qualidade do ar dos ambientes climatizados de uso 

coletivo e, sobretudo, da saúde, segurança, conforto e bem-estar daqueles que 

permanecerão nestes ambientes durante a jornada de trabalho, corroborando 

a produtividade e a excelência das atividades ali realizadas:      

 

 
17 Portaria nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde do Brasil.  
Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3523_28_08_1998.html>. Acesso em: 
20 ago. 2020. 
18 Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Disponível 
em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/RE_09_2003_1.pdf/629ee4fe-177e-4a78-8709-
533f78742798?%20version=1.0>. Acesso em: 21 ago. 2020. 
19 Lei nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a manutenção de instalações e equipamentos de 
sistemas de climatização de ambientes. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13589.htm>. Acesso em: 21 ago. 2020. 
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▪ Como forma de dirimir os riscos de contágio e transmissão do 

coronavírus, agente causador da Covid-19, a ventilação natural deve ser 

priorizada nos ambientes de trabalho. Portas e janelas devem 

permanecer abertas, permitindo que o ar natural exterior adentre e 

passe por todo o ambiente laboral, bem como evitando o toque em 

maçanetas e fechaduras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ É importante identificar o tipo de equipamento de ar condicionado 

existente no ambiente de trabalho. Geralmente, os equipamentos sem 

dutos, com insuflação direta no ambiente (tipo SPLIT, por exemplo) não 

permitem a renovação do ar ambiente, mas sim a recirculação do ar 

interno. Para os equipamentos que não proporcionam a renovação do 

ar a alternativa é abrir portas e janelas20. 

 

▪ Especialistas recomendam que não sejam realizadas atividades com a 

permanência de pessoas em ambientes confinados, sem renovação de 

ar de forma natural (portas e janelas abertas) ou mecânica21.  

 

▪ O sistema de climatização do ambiente além de garantir a máxima 

renovação do ar, deve ser mantido sempre limpo. Assim, a frequência 

de inspeções deve ser aumentada, para que seja verificada a 

necessidade de higienização do equipamento, bem como a de 

substituição dos filtros. 

 

 
20 NOTA TÉCNICA Nº 3/2020/SEI/CIPAF/GIMTV/GGPAF/DIRE5/ANVISA. Utilização dos sistemas de climatização 
em portos, aeroportos e passagens de fronteiras durante a pandemia da COVID-19. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0956043+-
+Nota+T%C3%A9cnica+03_2020+Climatiza%C3%A7%C3%A3o+em+PAF.pdf/a0985e48-a1ed-4254-916b-
07fced4b92f1>. Acesso em: 22 ago. 2020. 
21 Renovação de ar em sistemas de AVAC-R para reduzir o risco de contaminação de pessoas com o vírus SARS-
CoV-2. Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento – ABRAVA. Abril/2020. 
Disponível em: <https://abrava.com.br/wp-content/uploads/2020/04/RENABRAVA-09-abril-2020.pdf>. Acesso 
em: 23 ago. 2020. 
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▪ No que diz respeito aos filtros do sistema de climatização (filtros grossos, 

médios ou finos), recomenda-se a utilização daqueles com maior eficiência. 

Entretanto, convém ressaltar que a eficiência destes filtros assegura a 

qualidade do ar interior, mas não garante que os mesmos sejam suficientes 

para reter a circulação do vírus SARS-CoV-2 no sistema de AVAC-R e no 

ambiente ocupado pelas pessoas. 

 

▪ Se o uso do ar condicionado não puder ser evitado, as manutenções preventivas 

e corretivas destes equipamentos devem garantir, mediante a emissão de 

certificado, que fora realizada a devida higienização dos sistemas de 

tratamento e de exaustão, encontrando-se tais equipamentos em adequadas 

condições de uso.  

 

▪ Ventiladores não devem ser usados em ambientes 

fechados e compartilhados por pessoas que não vivem na 

mesma casa.  

 

 

 

2.5 Estações de trabalho: 

 

▪ Mesas de trabalho, cadeiras, equipamentos de informática (monitores, CPUs, 

teclados, mouses, notebooks, etc.), materiais de escritório, telefone e demais 

objetos relacionados às estações de trabalho devem ser de uso individual (não 

devem ser compartilhados). 

 

▪ No intuito de diminuir o risco de 

contaminação cruzada, deve-se evitar 

acumular objetos desnecessários sobre as 

bancadas de trabalho. Estes deverão ser 

guardados nas gavetas. Sobre estas 

bancadas devem permanecer apenas os 

objetos essenciais às atividades 

desempenhadas. 

 

▪ As mãos devem ser higienizadas antes e após o manuseio de materiais e 

equipamentos de uso coletivo.  
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2.6 Lanches: 

▪ Deve ser disponibilizado ambiente destinado aos lanches, com pia próxima para 

a higienização das mãos (com água corrente limpa e sabonete líquido), além de 

papel toalha descartável para a secagem das mesmas e lixeira com tampa 

acionada por pedal. As mãos devem ser higienizadas antes e após o lanche, 

mesmo que este seja apenas um cafezinho. 

 

▪ Os ambientes disponibilizados para o lanche devem ser utilizados de forma 

individual, em horários alternados. 

 

▪ Todos os utensílios para o lanche (prato, talheres, etc.) devem ser de uso 

individual dos próprios servidores. Alimentos e utensílios nunca devem ser 

compartilhados. 

 

▪ Havendo venda de lanches no ambiente de trabalho, recomenda-se que esta 

seja realizada, preferencialmente, via WhatsApp e que os lanches sejam 

entregues devidamente embalados. As embalagens devem ser higienizadas. 

 

▪ No intuito de reduzir a circulação de pessoas nas dependências desta Justiça 

Especializada, recomenda-se que entregadores de lanches não tenham acesso 

aos espaços físicos internos da mesma. Aqueles que solicitarem a entrega de 

lanches, deverão buscá-los nas entradas, sem descuidar das medidas de 

prevenção estabelecidas. 

 

 

2.7 Reuniões e Eventos:  

▪ Para evitar aglomerações e 

proximidade entre as pessoas em 

reuniões presenciais, devem ser 

priorizadas as reuniões à distância 

(por videoconferência). 
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▪  Quando as reuniões 

presenciais forem extremamente 

necessárias, deverão ser 

realizadas com número reduzido 

de participantes, salvaguardando 

a distância de 2 metros entre as 

pessoas. É importante ressaltar a 

obrigatoriedade do uso de EPIs 

(máscaras cirúrgicas e protetores 

faciais) pelos participantes. 

 

 

 

▪ Os eventos presenciais permanecerão suspensos, excetuando-se aqueles com 

previsão legal e relacionados ao processo eleitoral vindouro.  Nestes casos, é 

reafirmada a obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas e protetores faciais 

por todos os participantes do evento. 

 

 

2.8 Sessões do Pleno: 

                  

▪ As sessões plenárias devem ser, prioritariamente, realizadas e transmitidas de 

forma remota (por videoconferência). 

 

 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA 

 POR VIDEOCONFERÊNCIA 
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3. Jornada e regime de trabalho: 

 

▪ Apesar de o atual cenário epidemiológico local demonstrar uma estabilização 

na ocupação de leitos e uma redução do número de óbitos por Covid-19 (em 

Alagoas), ainda persiste a situação de pandemia e inexistem vacinas disponíveis 

contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2). Assim, mesmo diante dos 

mencionados avanços, resta evidente que a situação requer cautela e atenção, 

evitando-se a proximidade entre as pessoas e a consequente aglomeração 

desnecessária. Por este motivo, não é possível autorizar a completa retomada 

das atividades presenciais. Esta retomada deve ser feita de forma gradual e 

progressiva, às expensas de avaliações minuciosas e de interpretações 

responsáveis e criteriosas.  

 

▪ Para dirimir os riscos de contágio da Covid-19, em obediência às regras de 

distanciamento social, não há como estabelecer uma jornada mínima de 

trabalho presencial, pois a mesma poderá ser complementada de forma 

remota.  

 

▪ Assim, em atendimento às necessidades de trabalho, ao gestor de cada 

Unidade deste Regional é facultada a organização de sua equipe em turnos e 

escalas de trabalho, contemplando tanto o trabalho presencial, quanto o 

trabalho remoto (à distância). Importante ressaltar a necessidade de um 

intervalo entre os turnos de trabalho, para evitar aglomeração resultante do 

encontro de servidores que trabalham pela manhã com os que trabalham à 

tarde, bem como para que seja realizada a devida limpeza (higienização e 

desinfecção) de todos os ambientes. O referido intervalo deve ter duração de 

tempo suficiente para que se conclua a efetiva limpeza. A AAMO sugere um 

intervalo mínimo de 1 hora e 30 minutos. 

 

 

 

 

▪ O número de servidores que retornarão ao trabalho presencial por Unidade 

deverá respeitar as regras de distanciamento em cada ambiente laboral (2 

metros de distância entre as pessoas).  

 

INTERVALO SUGERIDO ENTRE OS 

TURNOS DE TRABALHO 
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3.1 Relógio de ponto: 

 

▪ Recomenda-se evitar o registro do ponto 

biométrico, para diminuir o risco de 

contágio por superfícies contaminadas. A 

limpeza do leitor biométrico com água e 

produtos químicos, pode danificar o sensor. 

 

 

▪ A AAMO sugere a adoção desta rotina, uma vez que apenas um grupo de 

servidores retornará ao trabalho presencial, permanecendo outro grupo em 

trabalho remoto. Importante destacar que o trabalho que vem sendo 

desenvolvido de forma remota tem demonstrado produtividade significativa 

neste Regional. Ademais, nas Eleições vindouras não será contemplada a 

identificação do eleitor através da biometria, como medida preventiva ao 

contágio/transmissão da Covid-19. 

 

 

 

3.2 Grupos de Risco:  

 

▪ Idosos (com 60 anos ou mais), pessoas de qualquer idade, que apresentam 

comorbidades (doença cardiovascular, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, 

doença pulmonar crônica, doença renal crônica, câncer, doença autoimune, 

obesidade mórbida), gestantes e lactantes podem desenvolver a forma grave 

da Covid-19. Entretanto, a OMS já alertou que qualquer pessoa pode 

desenvolver a forma grave da referida doença. 

 

▪ O Plano de Retomada Gradual do Trabalho Presencial (PRGTP) prevê 

inicialmente o retorno da população jovem sem comorbidades às atividades 

presenciais nesta Justiça Especializada. 

 

▪ Caberá à Assessoria de Assistência Médica e Odontológica (AAMO) avaliar o 

enquadramento de servidor em grupo de risco. 

 

▪ Aos que se enquadrarem em grupos de risco, será mantido o regime de trabalho 

remoto. 
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4. Comportamento: 

 

▪ Cumprimentos com apertos de mão, abraços ou beijos no 

rosto devem ser terminantemente evitados.  

 

▪ É recomendado portar apenas objetos pessoais extremamente necessários 

durante o expediente, evitando adornos como relógios, pulseiras, colares, etc. 

 

▪ O uso de garrafas ou copos (de uso individual) deve ser incentivado. 

 

▪ Servidores não devem transitar pelos corredores, nem tampouco por outras 

Unidades, desnecessariamente. 

 

5. Uso de transportes da Justiça Eleitoral de Alagoas ou a serviço da mesma 

(motoristas e passageiros): 

 

▪ As superfícies dos veículos comumente tocadas devem ser regularmente 

higienizadas (maçanetas, volante, marcha, cintos de segurança, assentos, etc.). 

 

▪ Veículos com bancos em tecido: para evitar que os produtos químicos utilizados 

na higienização sejam aplicados diretamente no tecido, deixando os bancos 

molhados e inviabilizando uso destes, recomenda-se revesti-los com filme 

plástico. Assim, os referidos produtos serão aplicados no plástico. 

 

▪ Motoristas e passageiros devem usar 

máscara e protetor facial (face shield) 

durante todo o deslocamento, bem 

como higienizar as mãos antes e depois 

de entrar no veículo e após sair do 

mesmo. 

 

 

▪ As medidas de distanciamento entre motoristas e passageiros devem ser 

respeitadas. 
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▪ O deslocamento deve ser realizado com as janelas do veículo abertas, 

privilegiando a ventilação natural. Entretanto, nos casos em que o uso do 

sistema de ar condicionado seja considerado necessário, jamais fazê-lo na 

opção de recirculação do ar. Sempre optar pelo uso da tomada de ar externo. 

 

▪ Sempre que for possível, durante a realização dos deslocamentos recomenda-

se manter o mesmo grupo de motorista e passageiro(s), em mesmo automóvel. 

 

▪ Seguem sugestões para a disposição do motorista e do(s) passageiro(s) nos 

veículos22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22  Manual de Diretrizes, Recomendações e Orientações para Retomada e Continuidade das Atividades das 
Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Disponível em: <https://sinaenco.com.br/wp-
content/uploads/2020/08/MANUAL-SINAENCO-Diretrizes-para-Retomada-Arquitetura-Engenharia-
Consultiva.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2020. 

M

P1 P2 

M

P1

P2

P3

Legenda: M (motorista); P (passageiro) 
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6. Limpeza e desinfecção de ambientes de trabalho: 

 

 

▪ A limpeza corresponde à remoção de sujeiras, impurezas e microrganismos das 

superfícies. Mas, apesar de remover microrganismos, a limpeza não possui o 

condão de matá-los. A desinfecção, por sua vez, compreende o uso de produtos 

químicos (regularizados perante a ANVISA) capazes de destruir (matar) os 

microrganismos de uma superfície. Assim, é possível perceber que ambos os 

processos corroboram a redução de microrganismos causadores de doenças, 

nas diversas superfícies de um determinado ambiente, diminuindo o risco de 

propagação de infecções23. 

 

▪ Diante das atuais evidências que sugerem que o novo coronavírus (SARS-CoV-

2) pode permanecer viável em superfícies por horas, ou até mesmo durante 

dias (a depender do tipo de material que compõe esta superfície), resta 

evidente que a limpeza e a desinfecção adequadas de ambientes, superfícies e 

objetos são fundamentais para dirimir e limitar os riscos de infecção, 

transmissão e propagação da Covid-19, bem como de outras enfermidades 

respiratórias virais, na retomada do trabalho presencial na Justiça Eleitoral 

Alagoana. 

 

▪ Os processos de limpeza e desinfecção dos ambientes, realizados 

periodicamente, devem ser executados consoante o disposto na Nota Técnica 

ANVISA n. 26/2020 ou em suas atualizações posteriores. 

 

▪ Aos funcionários terceirizados que realizarão as atividades de limpeza e 

desinfecção dos diversos ambientes de trabalho desta Corte, é recomendado o 

uso dos seguintes EPIs, a serem fornecidos pelas empresas contratadas para a 

prestação do referido serviço: 

 

▪ luvas de borracha, de cano longo; 

▪ botas impermeáveis, de cano longo; 

▪ máscara cirúrgica descartável; 

▪ gorro ou touca com elástico (descartável); 

▪ óculos de proteção ou protetor facial (face shield); 

▪ avental. 

 

 
23 NOTA TÉCNICA Nº 34/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/SEI_ANVISA+-+0976782+-
+Nota+T%C3%A9cnica.pdf/1cdd5e2f-fda1-4e55-aaa3-8de2d7bb447c>. Acesso em: 23 ago. 2020, 
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▪ Às referidas empresas contratadas compete a orientação e o treinamento dos 

profissionais para a colocação, o uso, a remoção e o descarte adequados dos 

mencionados EPIs, bem como para a execução das atividades de limpeza e 

desinfecção de superfícies, objetos e ambientes de trabalho. 

 

▪ É recomendado que seja designado um profissional terceirizado exclusivo para 

desempenhar as atividades de limpeza e desinfecção por setor onde há 

atendimento e grande circulação do público externo, como forma de prevenção 

à contaminação cruzada. 

 

▪ Em tempos de pandemia de Covid-19, recomendam-se, no mínimo, 04 limpezas 

seguidas de desinfecções diárias nos ambientes de trabalho, sendo a última 

obrigatoriamente realizada após o término do expediente. Este número pode 

aumentar, mas nunca diminuir, a depender da demanda específica de cada 

setor/ambiente, bem como das eventuais intercorrências diárias. 

 

▪ Aos profissionais terceirizados da limpeza deve ser reservado um ambiente 

específico para que os mesmos possam ficar adequadamente acomodados ao 

longo de suas jornadas de trabalho, evitando que os mesmos fiquem circulando 

desnecessariamente nas dependências físicas desta Justiça Especializada. 

 

▪ Uma área específica do referido ambiente deve ser reservada para que estes 

profissionais possam colocar e retirar os EPIs. Locais exclusivos para a correta 

desinfecção e armazenamento, e para o descarte dos EPIs também devem ser 

previstos. Para evitar a contaminação cruzada, os EPIs que não são descartáveis 

devem ser armazenados em local limpo e seco, exclusivos aos mesmos (não 

devem ser guardados juntos de outros materiais).   

 

▪ Para cada setor devem ser reservados produtos e 

instrumentos de limpeza exclusivos. O 

compartilhamento dos mesmos não é permitido, pois 

aumenta o risco de contaminação cruzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAMO 
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▪ Somente devem ser utilizados produtos liberados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme a Resolução de Diretoria Colegiada - 

RDC n° 350, de 19/03/2020. É importante ressaltar que todos os produtos 

devem atender aos critérios sanitários de qualidade estabelecidos nas normas 

vigentes, e seu uso deve seguir as orientações prescritas pelos fabricantes, 

constantes nos rótulos. 

 

▪ No que diz respeito aos instrumentos, equipamentos e materiais destinados à 

limpeza e desinfecção de superfícies, objetos e ambientes de trabalho, NUNCA 

poderão ser utilizados aqueles que possam proporcionar a dispersão de 

partículas contaminadas no ambiente, tais como: vassouras, espanadores de 

pó, esfregões secos e frascos de spray com propelente. Somente podem ser 

utilizados os frascos de spray de aperto simples. Assim, processos de limpeza 

úmidos devem ser realizados em detrimento aos processos de limpeza a seco. 

 

 

 

 

▪ O álcool etílico 70%, na forma líquida ou em gel, é utilizado para desinfecção de 

superfícies e objetos (pisos, paredes, mesas, cadeiras, macas, mochos, etc.). O 

álcool isopropílico 70% é indicado para a desinfecção de equipamentos 

eletrônicos, somente na forma líquida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Para assegurar a ação dos produtos desinfetantes, é necessário deixá-los em 

contato com as superfícies e objetos por cerca de 5 a 10 minutos, tempo para 

que possa ocorrer a destruição dos agentes causadores de doenças, como vírus 

e bactérias, por exemplo. 
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▪ Alguns produtos podem ser utilizados em substituição ao álcool 70%. São 

exemplos destes: hipoclorito de sódio a 0,1%24, compostos quaternários de 

amônio, compostos fenólicos, dentre outros, desde que possuam aprovação 

pela ANVISA25. 

 

 

▪ Deve ser intensificada a rotina de limpeza e desinfecção das superfícies de 

contato coletivo, como maçanetas, fechaduras, puxadores, interruptores, 

mesas, cadeiras, controles de aparelhos de ar condicionado, banheiros, 

lavabos, torneiras, botões de descarga dos vasos sanitários, corrimãos de 

escadas, elevadores, terminais de pagamento, etc. 

 

 

 

 

 

 

▪ Os corrimãos de escadas deverão ser higienizados 

a cada 1 (uma) hora, utilizando para este processo 

o álcool a 70% ou outro produto recomendado 

pela ANVISA. 

 

 

 

▪ Ambientes onda há maior circulação de pessoas, como portarias, elevadores, 

banheiros e locais de atendimento ao público externo devem ser limpos a cada 

2 horas. 

 

 
24 Concentração recomendada pela OMS, atualizada em 23/04/2020. WHO. Water, sanitation, hygiene and 
waste management for the COVID-19 virus. Technical brief, 23/04/2020. Disponível em: <WHO-2019-NcOV-
IPC_WASH-2020.1-eng.pdf>. acesso em: 13/08/2020. 
25 NOTA TÉCNICA Nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+T%C3%A9cnica+47.pdf/242a3365-2dbb-
4b58-bfa8-64b4c9e5d863>. Acesso em: 13 ago. 2020. 
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▪ Banheiros devem ser limpos sem a presença de usuários. Ambientes de 

trabalho também. Estes devem ainda ser limpos com portas e janelas abertas. 

 

▪ Recomenda-se a confecção de uma planilha para registro e controle da limpeza 

dos ambientes de trabalho. 

 

▪ As estações de trabalho devem ser 

higienizadas com álcool 70%, 

preferencialmente líquido, antes, 

durante e após o expediente. 

 

▪ Cadeiras, longarinas, poltronas e sofás deverão ser revestidos de filme plástico 

(Plast Film), nas áreas em tecido, para possibilitar adequada higienização com 

álcool 70% líquido. Este plástico deverá ser removido e trocado diariamente, 

antes do início do expediente. Se confeccionados com polipropileno, estes 

assentos dispensarão o uso do Plast Film; mas estas não dispensarão a 

higienização com álcool 70% líquido. 

 

▪ Recomenda-se a limpeza diária dos 

filtros dos aparelhos de ar 

condicionado. Após a remoção 

destes filtros, os mesmos devem 

ser lavados com água corrente 

limpa e detergente neutro, com o 

auxílio de uma escova para 

remover as sujidades. 

 

▪ Os elevadores devem ser desligados previamente à realização de sua limpeza e 

desinfecção. Como possuem superfícies metálicas, nas quais o agente causador 

da Covid-19 pode permanecer viável por até 3 (três) dias, o processo de limpeza 

e desinfecção dos elevadores deverá ser realizado no máximo a cada 2 horas. 

No momento da limpeza, é importante prestar atenção no sentido dos 

movimentos realizados. Deve-se sempre fazer movimentos de cima para baixo 

(NUNCA movimentos circulares, de baixo pra cima, tampouco horizontais). 

 

▪ Todos os bebedouros com água em galões ou garrafões devem ser higienizados 

(inclusive os galões e garrafões).  

 

▪ As lixeiras (com tampa acionada por pedal), localizadas em diversos ambientes 

deste Regional, devem ser esvaziadas pelo menos 02 vezes ao dia. O lixo deve 

ser imediatamente descartado em local adequado (bombonas).  
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▪ A AAMO sugere que as lixeiras destinadas ao descarte dos EPIs utilizados sejam 

devidamente identificadas, pois somente desta forma, a estes resíduos, 

considerados potencialmente infectantes, será dada a correta 

destinação/tratamento (à semelhança do lixo contaminado produzido nas 

dependências do serviço de saúde deste Regional). 

 

7. Atendimento médico: 

 

▪ Canais de comunicação entre a AAMO e as 

autoridades eleitorais, servidores e 

estagiários serão disponibilizados, para que 

estes possam ter acesso aos profissionais 

de saúde, na busca de esclarecimentos de 

questões/dúvidas relacionadas à Covid-19, 

bem como a qualquer outra enfermidade, 

sobretudo quando do aparecimento de 

sinais e/ou sintomas daquela. 

 

▪ Os servidores deverão notificar imediatamente o setor de saúde deste Tribunal 

(AAMO), a respeito de suspeita ou confirmação de caso de Covid-19, inclusive 

quando tal suspeita ou confirmação estiver relacionada a dependente legal, 

agregado ou a qualquer outra pessoa com quem resida ou mantenha contato 

diário/frequente. 

 

▪ Quaisquer outras intercorrências ou questões de saúde deverão ser informadas 

à AAMO antes de ocorrer o atendimento presencial (sempre deverá ser feito 

contato com a equipe médica da AAMO previamente ao atendimento 

presencial, para que os profissionais de saúde possam avaliar a demanda e 

realizar uma triagem de casos). Devidamente triados, os casos poderão ser 

atendidos presencialmente nas dependências da AAMO ou encaminhados para 

consulta online ou presencial em serviços de saúde especializados, localizados 

fora do Tribunal. 

 

▪ A telemedicina (consultas remotas/online) terá prioridade em relação aos 

atendimentos presenciais. 

 

▪ No que diz respeito às perícias médicas presenciais, estas deverão ser 

suspensas até que sejam restabelecidas as condições mínimas que garantam a 

integridade, a segurança, a qualidade de vida e a saúde dos médicos peritos e 

dos periciados. Aplica-se a mesma conduta à realização de exames periódicos. 
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▪ Convém ressaltar que os casos complexos serão encaminhados a serviços de 

saúde de maior resolutividade. 

 

▪ Antes do retorno às atividades presenciais, a AAMO realizará videoconferência 

para orientar os que fazem esta Justiça Especializada, quanto às medidas 

protetivas/preventivas constantes neste Plano de Retomada Gradual do 

Trabalho Presencial (PRGTP).  

 

7.1 Casos suspeitos: 

 

▪ Servidor que apresentar sintomatologia sugestiva de Covid-19 deverá 

contactar um dos médicos da AAMO por um dos canais de comunicação 

disponibilizados. A equipe médica deste Tribunal prestará as devidas 

orientações ao mencionado servidor, que terá seu estado de saúde monitorado 

pela AAMO, permanecendo em trabalho remoto por período suficiente até que 

seja excluída a possibilidade de infecção, mitigando-se os riscos de contágio 

entre servidores. 

 

7.2 Casos confirmados: 

 

▪ Casos confirmados de Covid-19 deverão ser notificados à AAMO, que fará o 

devido monitoramento dos mesmos, promovendo as orientações necessárias 

ao restabelecimento da saúde dos servidores. Estes ficarão afastados por 

licença médica para tratamento de saúde, por período suficiente até a cura da 

doença, para que não haja risco de contágio entre servidores. 

 

8. Atendimento odontológico: 

 

▪ A cirurgiã-dentista desta Corte também poderá ser contactada através dos 

canais de comunicação, para orientar os servidores nas questões envolvendo a 

saúde bucal.  

 

▪ Apenas os atendimentos odontológicos de 

urgência/emergência serão realizados, uma 

vez que estes configuram uma atividade de 

alto risco de contágio/transmissão da 

Covid-19.  
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▪ O alto risco de contágio/transmissão da Covid-

19 decorre da elevada carga viral encontrada 

nas vias aéreas superiores dos pacientes que se 

encontram infectados; das gotículas e dos 

aerossóis gerados durante a realização dos 

procedimentos odontológicos, que aumentam 

o risco de exposição aos materiais biológicos; e 

pela grande proximidade entre o dentista e o 

paciente. Assim, considerando que ainda 

persiste o cenário de enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, tais procedimentos 

deverão ser evitados. 
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Considerações Finais 

 
À luz das diretrizes estabelecidas pelas autoridades médicas e sanitárias 

mundiais para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e, sobretudo, corroborando 

o compromisso do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas com a segurança, saúde e 

integridade dos que fazem esta Justiça especializada, a Assessoria de Assistência 

Médica e Odontológica (AAMO) elaborou o presente Plano de Retomada Gradual do 

Trabalho Presencial (PRGTP) no âmbito desta Corte. 

Considerando que o novo coronavírus continua circulando por aí e que ainda 

não há vacina disponível para proteger a população, tampouco tratamento específico 

para combater este inimigo invisível, a AAMO não mediu esforços para planejar um 

retorno gradual, sistemático, responsável e seguro às atividades presenciais.  

O material científico pesquisado e a normatização consultada foram analisados 

de forma criteriosa, aplicando todas as medidas ora preconizadas à realidade desta 

Justiça Eleitoral, sem desconsiderar a importância do monitoramento da situação 

epidemiológica que se apresenta na capital e nos diversos municípios alagoanos.   

Ciente de que não há “risco zero”, esta Assessoria ressalta que é imprescindível 

avaliar de modo contínuo e minucioso a situação presente e o contexto local, 

identificando os riscos existentes e selecionando as medidas adequadas à redução dos 

mesmos.  

O presente Plano de Retomada Gradual do Trabalho Presencial (PRGTP), 

pensado e descrito com riqueza de detalhes, prevê inicialmente ações educativas, 

análise e adequação dos diversos ambientes de trabalho da Justiça Eleitoral de Alagoas 

(capital e interior), além do planejamento, aquisição e distribuição de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPIs) e dos demais instrumentos e materiais necessários à 

prevenção da Covid-19. Rotinas de trabalho e comportamentos também foram 

descritos no referido Plano.  

A AAMO recomenda que primeiramente retornem às atividades presenciais 

propriamente ditas, servidores com menos de 60 anos de idade, que não integram o 

grupo de risco para desenvolver a forma grave da Covid-19.  

Situações peculiares, por ventura não contempladas neste documento, deverão 

ser apresentadas para uma detida análise individual e ulterior elaboração de medidas 

adequadas a tais situações. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2020.
À Comissão de Planejamento da Contratação
Fernando Antônio Pimentel de Barros, integrante

demandante - SAPEV
Henrique Cirqueira Freire, integrante

administrativo - SAPEV
Antônio Vieira Coimbra Filho, integrante técnico -

AAMO
 
Para fins de auxílio na elaboração do Termo de

Referência que visa à contratação de empresa especializada
para realização de serviços de sanitização nas unidades da
Justiça Eleitoral, no Estado de Alagoas, encaminho-lhe os
presentes autos com a Cartilha de Retomada dos Serviços
Presenciais (0750922), elaborada pela Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica deste Tribunal.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2020, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0751684 e o código CRC 19782430.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

PROJETO

PROJETO BÁSICO

 
1. DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA
1.1. Contratação emergencial de empresa especializada

em higienização de ambientes para a sanitização das unidades do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no art. 4º da
Lei n.º13.979/2020, que considera dispensável a licitação para
contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.

1.2. Propõe-se a contratação pelo prazo de
06 (seis) meses, com fundamento no art. 4º-H, da Lei n.º13.979/2020,
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar
a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de
emergência de saúde pública.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A Seção de Administração de Prédios e Veículos –

SAPEV, considerando suas atribuições e face à pandemia de COVID-
19, com vistas à manutenção de adequadas condições sanitárias da
sede, cartórios eleitorais e demais edifícios utilizados pela Justiça
Eleitoral em Alagoas para a execução de trabalho presencial, entende
necessário o serviço de sanitização dos ambientes.

2.2. A contratação se justifica pela necessidade de
realizar a desinfecção dos ambientes para mantê-los em condições
sanitárias de uso, para a preservação da saúde dos colaboradores e
clientes desta Especializada em Alagoas, utilizando-se da Nota
Técnica n.º26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA e suas
atualizações, bem como referindo-se ao Plano de Retomada Gradual
do Trabalho Presencial do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
sem prejuízos de outras orientações e protocolos úteis ao propósito
da contratação e necessárias adequações às possibilidades
executivas deste Regional.
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3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Sanitização das áreas internas e externas de

circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas,
Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, com frequência
semanal, utilizando-se de saneantes testados e aprovados pela
ANVISA para microrganismos mais resistentes, e utilizados como
medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-
19.

3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram
agrupadas em 04 (quatro) roteiros de execução, com vistas a
racionalizar itinerários e oportunizar a participação de um maior
número de interessados, já que será possível apresentar proposta
para um ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04
(quatro) grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação
contratual, com potencial de exaurir ou até mesmo suplantar a
capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de demanda
aumentadíssima em razão das Eleições 2020.

3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de
técnicas e materiais com efeito desinfetante imediato sobre as
superfícies, sem deixar resíduos de compostos químicos em paredes,
pisos, móveis e equipamentos, possibilitando a reentrada no local em
até 01 (uma) hora, tendo-se em vista a necessidade de
disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos
relacionados às Eleições 2020.

3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os
materiais, EPI's, equipamentos e produtos necessários e adequados à
realização do serviço, obedecendo rigorosamente às orientações da
ANVISA para cada tipo de prestação e de ambiente.

3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e
treinamento adequados para a execução, manuseio dos equipamentos
e produtos, bem como fazer o descarte sustentável das embalagens e
resíduos. O fornecimento e uso de EPI's é obrigatório.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1. Apresentar o local livre de pessoas e animais para a

realização dos serviços, devendo estar as mesas e superfícies em
geral, poltronas e cadeiras livres de papéis, caixas de documentos e
demais objetos que possam ocupar ou dificultar a penetração do
produto nas superfícies desejadas. O ambiente deve estar limpo e
higienizado, livre de sujidades visíveis.

4.1.2. Manter o local livre de pessoas e animais após a
aplicação do produto, por 01 (uma) hora, ou prazo inferior, a
depender da informação técnica prestada pela Contratada.

4.2. Notificar por escrito à contratada, toda e qualquer
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irregularidade constatada na prestação dos serviços.
4.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da

contratada quando devidamente identificados, aos locais em que
devam executar suas tarefas, conforme programação comunicada ao
Contratante;

4.4. Atestar as faturas no prazo máximo de 4 dias úteis, a
contar do seu recebimento, desde que não haja fato impeditivo para o
qual, de alguma forma, tenha concorrido a contratada.

4.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que
venham a ser solicitados pela Contratada.

4.6. Aprovar a execução do cronograma de serviços
apresentado pela Contratada.

4.7. Disponibilizar endereço de correio eletrônico para
recebimento de comunicações que serão consideradas válidas para
os fins descritos neste Projeto Básico e telefone para contatos
urgentes.

4.8. Realizar vistorias nos locais, acompanhar e conferir a
execução dos serviços.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1. Apresentar cronograma de visitações aos locais de

prestação dos serviços com antecedência mínima de 72 (setenta
e duas) horas, informando data e horário estimados para início e
conclusão dos trabalhos;

5.1.1. Os serviços serão preferencialmente prestados em
dias úteis e seu cronograma deverá respeitar os limites de horário
estabelecidos na Portaria Conjunta n.º24/2020, que são, de segunda
a sexta, em dias úteis, das 12:00h às 19:00h, aos sábados, domingos
e feriados, das 15:00h às 19:00h, bem como os horários dos
normativos que sucedam a referida portaria, do que a Contratada
será notificada por escrito e com antecedência mínima de 72 (setenta
e duas) horas;

5.1.2. Haverá tolerância de até 60 (sessenta) minutos em
relação ao horário estimado no cronograma de serviços, jamais
ultrapassando-se os limites de horário indicados no subitem 5.1.1,
evitando-se pagamento por serviço extraordinário aos servidores;

5.1.2.1. Após esse prazo, os serviços poderão ser
realizados, exceto quando sua execução implique a ultrapassagem
dos limites de horário indicados no subitem 5.1.1, sem prejuízo das
sanções administrativas previstas neste documento;

5.1.3. O cronograma será avaliado pelo Contratante no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
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5.1.3.1. Caso o cronograma seja aprovado, a Contratada
receberá autorização imediata para início dos serviços;

5.1.3.2. Caso o cronograma seja reprovado, a Contratada
será comunicada sobre as alterações necessárias e retornará com os
ajustes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.2. Apresentar relação nominal dos funcionários que
realizarão os serviços, por localidade, com números de telefone para
contato, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas
do início dos serviços;

5.3. Apresentar relação nominal dos funcionários que
realizarão os serviços, por localidade, com números de telefone para
contato, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas
do início dos serviços;

5.4. Apresentar comprovação de qualificação de sua
equipe técnica, conforme descrito no subitem 3.4, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início dos
serviços;

5.5. Cumprir os critérios de sustentabilidade e logística
reversa constantes deste documento.

5.5. Manter quadro de pessoal suficiente para
atendimento dos serviços, conforme previsto neste Termo de
Referência, ressaltando-se que não se manterá, em hipótese alguma,
qualquer relação de emprego com o Contratante, sendo de exclusiva
responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

5.6. Disponibilizar endereço de correio eletrônico para
recebimento de comunicações que serão consideradas válidas para
os fins descritos neste Projeto Básico e telefone para contatos
urgentes com Preposto no momento da assinatura do
instrumento contratual.

5.7. Iniciar os serviços no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a partir da data de assinatura do contrato.

6. DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO
6.1. Apresentar autorização dos órgãos e conselhos

competentes (ex. alvarás, ART - Anotações de Responsabilidade
Técnica, etc.), demonstrando aptidão para a realização dos serviços.

6.2. Realizar demonstração de que atende aos critérios
de sustentabilidade constantes deste documento, no que se refere
aos subitens 7.1, 7.2 e 7.3, apresentando técnicas e materiais a
serem utilizados nos serviços, com as respectivas homologações,
quando exigíveis.

6.3. Apresentar proposta de preços considerada mais
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vantajosa, para um ou mais grupos/roteiros, com valores
individualizados por localidade e totais por grupo/roteiro e total
geral.

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E
LOGÍSTICA REVERSA

7.1. Caberá à contratada executar os serviços em estrita
conformidade com os requisitos de licenciamento, procedimentos e
práticas operacionais definidos pela ANVISA, destacando-se as
metodologias direcionadas para a redução do impacto ao meio
ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador dos produtos.

7.2. Os produtos utilizados deverão ter as seguintes
características:

a) não causarem manchas;
b) serem antialérgicos;
c) tornarem-se inodoros no máximo após 120 (cento e

vinte) minutos da aplicação;
d) serem inofensivos à saúde humana;
e) estarem compreendidos dentre aqueles permitidos

pela Portaria 10/85 e suas atualizações, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

f) aqueles aplicados nos espelhos d’água para combate às
larvas de moscas não deverão ser nocivos às plantas e peixes;

g) não danificarem ou causarem a morte da plantas dos
canteiros, árvores e gramados;

7.3. Os produtos utilizados, além de obedecerem às
exigências prescritas nos itens anteriores, deverão ser devidamente
licenciados pela entidade sanitária pública competente;

7.4. A contratada deverá efetuar o recolhimento das
embalagens vazias e respectivas tampas dos produtos utilizados,
comprovando a destinação final ambientalmente adequada,
nos termos da Lei nº 12.305/2010;

7.5. A contratada deverá fornecer aos empregados os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a
execução de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta
da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE.

7.6. A contratada deverá realizar o serviço com aplicação
de produtos não agressivos ao meio ambiente, ficando obrigada a
estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos após o uso, de forma independente do serviço
público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: (i)
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agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; (ii) pilhas e baterias; (iii)
pneus; ( iv) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; (v)
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
e , ( v i ) produtos eletroeletrônicos e seus componentes (Lei
12.305/2010, art. 33 e seus incisos).

7.6.1. A contratada deverá efetuar o recolhimento e o
descarte adequado dos materiais utilizados/trocados durante a
prestação do serviço objeto da contratação, bem como de seus
resíduos e embalagens, nos termos da Lei nº 12.305/2010.

7.6.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local.

7.6.3. Utilização racional de recursos naturais como água
e energia.

7.6.4. Geração de empregos, preferencialmente com mão
de obra local.

7.6.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do
bem e da obra.

7.6.6. Uso de inovações que reduzam o impacto sobre
recursos naturais.

7.6.7. Origem ambientalmente regular dos recursos
naturais utilizados nos bens e serviços.

8. DO PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente quanto aos

serviços prestados no mês anterior, mediante ordem bancária em
favor da contratada, no prazo de até 06 (seis) dias úteis, a contar da
apresentação da nota fiscal/fatura válida, devidamente atestada e
mediante a apresentação da seguinte documentação em vigor:

a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência
Social – CND;

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida
pela CEF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Receita
Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida
pela Justiça do Trabalho.

8.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

8.3. A apresentação da nota fiscal com incorreções ou
desacompanhada da documentação requerida acima implicará na sua
devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de
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pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.
8.4. O CNPJ da empresa Contratada deverá ser o mesmo

para efeito de emissão de notas fiscais.
8.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.
8.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de

pagamento.
8.7. O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos

efetuados, os tributos e contribuições de que trata a Instrução
Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de nº 539, de
25/04/2005, e pela 706/2007.

8.8. Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante
comprovação da opção ou se encontre em uma das situações
elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004 e suas alterações
posteriores.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

aplicar as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das
legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) 1% (um por cento) por hora ou fração de hora de
atraso adicional à do subitem 5.1.2 no cumprimento ao cronograma,
até o limite de 6% (seis por cento), por ocorrência;

b) 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por
cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção
da irregularidade, calculada sobre o valor integral contratado;

c) 20% (vinte por cento), sobre o valor integral do
Contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas.

9.1.1. Na hipótese da entrega do objeto ser efetuada de
forma parcial, o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por
base, apenas, o valor do objeto em atraso.

9.2. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções:
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)
anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.

9.3. O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente
devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.
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9.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

9.5. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a prestação do serviço, total ou parcialmente,
deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada,
e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administração.

9.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Qualquer documento ou informação requerida pelo

CONTRATANTE deverá ser enviada ou prestada no prazo máximo de
48 h (quarenta e oito horas).

10.2. Consta do anexo a relação dos grupos/roteiros a
serem atendidos por meio da contratação pretendida nos termos
deste documento.

10.3. O Contratante poderá rescindir o presente contrato
na hipótese de cessação da situação de emergência de saúde pública,
devendo comunicar a Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis
antes da desmobilização, não cabendo qualquer indenização oriunda
dessa rescisão.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 30/09/2020, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 04/11/2020, às 17:56, 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
0774774 e o código CRC F265C547.

0006100-66.2020.6.02.8000 0774774v48
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GRUPO 1

Imóvel Endereço Área aprox. em m²

Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 3815,7 R$ 0,00

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio Antigo) 3164,87 R$ 0,00

Fórum Eleitoral - Maceió Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 1415,5 R$ 0,00

Galpão de Urnas - Maceió Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 992,83 R$ 0,00

Galpões (B-C-D) Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 812,36 R$ 0,00

Sede da Biblioteca Av. Aristeu de Andrade, 406 – Farol, Maceió-AL 504 R$ 0,00

ÁREA TOTAL DE SANITIZAÇÃO (m²) 10.705,26

PREÇO PROPOSTO TOTAL R$ 0,00

GRUPO 2

Imóvel Endereço Área aprox. em m²

22ª e 55ª ZE’s 513,85 R$ 0,00

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 134,05 R$ 0,00

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 179,48 R$ 0,00

46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 102 R$ 0,00

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 255,1 R$ 0,00

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do Ipanema-AL 280,33 R$ 0,00

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 153,78 R$ 0,00

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 24,3 R$ 0,00

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 137,2 R$ 0,00

Preço proposto por 
localidade

Preço proposto por 
localidade

Fórum Eleitoral de Arapiraca
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 
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40ª ZE Rua Vereador João Dantas, 424 A e B, Centro, Delmiro Gouveia/AL 334 R$ 0,00

40ª ZE P.A Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 305,37 R$ 0,00

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 240 R$ 0,00

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 128,1 R$ 0,00

29ª ZE Rua 22 de dezembro, 181, Centro, Batalha-AL 300 R$ 0,00

ÁREA TOTAL DE SANITIZAÇÃO (m²) 3.087,56

PREÇO PROPOSTO TOTAL R$ 0,00

GRUPO 3

Imóvel Endereço Área aprox. em m²

15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio Largo-AL 301,95 R$ 0,00

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 157,44 R$ 0,00

21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos Palmares-AL 256,2 R$ 0,00

16ª ZE Praça Osman Costa Pinto, S/N, Centro, São José da Laje-AL 24,75 R$ 0,00

53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, 01 A Centro, Joaquim Gomes-AL 110 R$ 0,00

16ª ZE P.A Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 28 R$ 0,00

17ª ZE Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do Quitunde-AL 50 R$ 0,00

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 116,9 R$ 0,00

14ª ZE Rua da Jaqueira nº 185, Centro, Porto Calvo-AL 210,78 R$ 0,00

14ª ZE P.A Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 199,55 R$ 0,00

07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador Tércio Wanderley, Coruripe-AL 134,4 R$ 0,00

13ª ZE Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, Penedo-AL 227,82 R$ 0,00

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 201,6 R$ 0,00

Preço proposto por 
localidade
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ÁREA TOTAL DE SANITIZAÇÃO (m²) 2.019,39

PREÇO PROPOSTO TOTAL R$ 0,00

GRUPO 4

Imóvel Endereço Área aprox. em m²

26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-AL 257,35 R$ 0,00

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 76,32 R$ 0,00

48ª ZE P.A Rua Izaura Bastos de Araújo, 40, Referência Rua do Colégio, Centro, Maribondo-AL 340 R$ 0,00

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 132 R$ 0,00

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 125,86 R$ 0,00

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 167,59 R$ 0,00

44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 165,63 R$ 0,00

20ª ZE Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, Traipu 32,24 R$ 0,00

49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-AL. 141,12 R$ 0,00

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do Colégio-AL 92,96 R$ 0,00

37ª ZE P.A Av. Santos Filho, 38, Igreja Nova-AL 93,35 R$ 0,00

34ª ZE Rua Pedro Cavalcante, 458, Centro. Teotônio Vilela - AL. 127,7 R$ 0,00

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 202,49 R$ 0,00

18ª ZE Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, Centro, São Miguel dos Campos-AL 60 R$ 0,00

ÁREA TOTAL DE SANITIZAÇÃO (m²) 2.014,61

PREÇO PROPOSTO TOTAL R$ 0,00

Preço proposto por 
localidade
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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 setembro de 2020.
Senhora Secretária de Administração em

substituição,
 
Apresenta-se Projeto Básico para vossa análise,

conforme determinado em despacho e nos termos discutidos
em reunião havida em 18/09/2020.

Assenta-se, por necessário, ainda que se trate de
informação de conhecimento amplo, que há sobrecarga de
atividades desempenhadas por este subscritor, que, além das
atividades ordinárias relacionadas às incessantes demandas
recebidas pela SAPEV e delegadas a este subscritor, já
aumentadas pelo período eleitoral, das ações de gestão e
fiscalização do Contrato de Fornecimento de Combustíveis, da
fiscalização do Contrato de Postos de Motoristas e do
exercício transitório da Chefia da SAPEV, no intervalo entre
aquela reunião e esta data, formulou Projeto Básico e
acompanhou a contratação e encontra-se acompanhando
a execução do Contrato Emergencial de Locação de Veículos,
finalizou Termo de Referência para a Contratação de
Transporte Auxiliar para as Eleições 2020, formulou Projeto
Básico para a Contratação Emergencial de Manutenção de
Veículos e se encontra em fase final de formulação de Termo
de Referência para Contratação de Locação de Veículos
substitutiva da emergencial.

Roga-se que a Administração observe o cenário
vivenciado e preste assistência no sentido de promover a
lotação de servidores segundo suas capacidades e de
distribuir as responsabilidades de forma equitativa e
compatível com as posições ocupadas, visando à
implementação das melhores técnicas da Administração,
preservando o bem-estar e a saúde dos servidores, o que
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levará inexoravelmente a níveis invejáveis de Eficiência
Administrativa.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 30/09/2020, às 18:27, 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
0775198 e o código CRC D974CAF6.

0006100-66.2020.6.02.8000 0775198v1

Despacho SAPEV 0775198         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 74



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
 
À Diretoria-Geral
 
Assunto: Encaminhamento. Projeto Básico.
 
 
Senhor Diretor,
 
Evoluo o feito à consideração superior do Ilm.º Sr.

Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

Por fim, sugiro, com a devida vênia, que o feito seja
encaminhado à AAMO para ciência e manifestação, caso entenda
necessário.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2020, 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
0775286 e o código CRC E826EEE4.

0006100-66.2020.6.02.8000 0775286v1

Despacho GSAD 0775286         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 75



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

 

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
Conforme o Despacho GSAD 0775286, faço

remessa dos autos à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a devida instrução, assim como à Assessoria de
Assistência Médica e Odontológica, para ciência e eventual
manifestação.  

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
30/09/2020, às 19:02, 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
0775301 e o código CRC 27A15684.

0006100-66.2020.6.02.8000 0775301v1
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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 setembro de 2020.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0775301, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/09/2020, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775349 e o código CRC B89FBC3C.

0006100-66.2020.6.02.8000 0775349v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 7389 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Registra-se a prestação de serviços de sanitização nos moldes da
proposta registrada nestes autos, executada no mês de setembro (PA SEI
0008478-92.2020.6.02.8000), que pode servir de fonte informativa para a
pesquisa de preços determinada pela senhora Coordenadora de Material e
Patrimônio no despacho 0775349.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 01/10/2020, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775472 e o código CRC 6F26B4E2.
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E-mail - 0775888

Data de Envio: 
  01/10/2020 14:49:55

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

Para (com cópia oculta):
    fernandoglcservicos2009@hotmail.com
    alagoanaecoambiental@hotmail.com
    realizaterceirizacoes@gmail.com

Assunto: 
  Contratação emergencial- sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Mensagem: 
  SEI - 0006100-66.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso TRE-AL pretende contratar de forma emergencial empresa especializada em higienização de
ambientes para a sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no
art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
Prazo de 06 meses de contratação, podendo ser prorrogado, demais detalhes no Projeto Básico e Planilha
de locais para execução, em anexo.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do
Alagoas, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de
saneantes testados e aprovados pela ANVISA para microrganismos mais resistentes, e utilizados como
medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19.
3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram agrupadas em 04 (quatro) roteiros de execução, com
vistas a racionalizar itinerários e oportunizar a participação de um maior número de interessados, já que
será possível apresentar proposta para um ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04
(quatro) grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual, com potencial de exaurir ou até
mesmo suplantar a capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de demanda aumentadíssima em
razão das Eleições 2020.
3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e materiais com efeito desinfetante
imediato sobre as superfícies, sem deixar resíduos de compostos químicos em paredes, pisos, móveis e
equipamentos, possibilitando a reentrada no local em até 01 (uma) hora, tendo-se em vista a
necessidade de disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos relacionados às Eleições 2020.
3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, EPI's, equipamentos e produtos necessários e
adequados à realização do serviço, obedecendo rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo
de prestação e de ambiente.
3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e treinamento adequados para a execução, manuseio
dos equipamentos e produtos, bem como fazer o descarte sustentável das embalagens e resíduos. O
fornecimento e uso de EPI's é obrigatório.

FAVOR INFORMAR NA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Projeto_0774774.html
    Anexo_0775197_Planilha_Sanitizacao_para_preenchimento_de_proposta__versao_3____Anexo.pdf
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E-mail - 0775943

Data de Envio: 
  01/10/2020 15:13:48

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

Para (com cópia oculta):
    maceiodedetizacao@hotmail.com
    contato@rsterceirizacao.com.br
    contato@sbctorres.com.br
    joanyr.jcl2013@hotmail.com
    vendas@starlimpmaceio.com.br
    comperlimpadm@gmail.com
    aragao@allservicemaceio.com.br
    finan.ativa@hotmail.com
    jorgeng@hotmail.com
    exclusivaconstrucoes@gmail.com
    multi_services_@hotmail.com
    lnmanutencaopredial@hotmail.com
    rb1limpezas@gmail.com
    comercial@comese.net.br
    ninna20@hotmail.com
    contato@rb1servicos.com.br
    contato@sed.com.br
    pp_comese@yahoo.com.br
    contato@sedengenharia.com.br
    contato@propredio.com.br
    novaideiafachadaseredes@gmail.com
    compras@facitbrasil.com.br
    ademar.lima@brs-br.com
    flaviocoutinho@gruposervlimp.com.br
    centroideengenharia@hotmail.com

Assunto: 
  Contratação emergencial- sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Mensagem: 
  SEI - 0006100-66.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso TRE-AL pretende contratar de forma emergencial empresa especializada em higienização de
ambientes para a sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no
art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
Prazo de 06 meses de contratação, podendo ser prorrogado, demais detalhes no Projeto Básico e Planilha
de locais para execução, em anexo.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do
Alagoas, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de
saneantes testados e aprovados pela ANVISA para microrganismos mais resistentes, e utilizados como
medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19.
3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram agrupadas em 04 (quatro) roteiros de execução, com
vistas a racionalizar itinerários e oportunizar a participação de um maior número de interessados, já que
será possível apresentar proposta para um ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04
(quatro) grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual, com potencial de exaurir ou até
mesmo suplantar a capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de demanda aumentadíssima em
razão das Eleições 2020.
3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e materiais com efeito desinfetante
imediato sobre as superfícies, sem deixar resíduos de compostos químicos em paredes, pisos, móveis e
equipamentos, possibilitando a reentrada no local em até 01 (uma) hora, tendo-se em vista a
necessidade de disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos relacionados às Eleições 2020.
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3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, EPI's, equipamentos e produtos necessários e
adequados à realização do serviço, obedecendo rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo
de prestação e de ambiente.
3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e treinamento adequados para a execução, manuseio
dos equipamentos e produtos, bem como fazer o descarte sustentável das embalagens e resíduos. O
fornecimento e uso de EPI's é obrigatório.

FAVOR INFORMAR NA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Projeto_0774774.html
    Anexo_0775197_Planilha_Sanitizacao_para_preenchimento_de_proposta__versao_3____Anexo.pdf
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De: ATIVA SERVIÇOS GERAIS <ativasgl@hotmail.com>
Para: ativa serviços gerais <finan.ativa@hotmail.com>, "seic@tre-al.jus.br" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 02/10/2020 11:39 AM
Assunto: [seic] Contratação emergencial- sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Prezados, boa tarde!

Informamos que não realizamos o referido serviço! 

Sds,

    CNPJ 40.911.117/0001-41
  IVONETE PORFIRIO BARROS
    SÓCIA-ADMINISTRADORA
   (82) 3316-9252 - 99991-2323

De: a�va serviços gerais <finan.a�va@hotmail.com>
Enviado: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 09:20
Para: ATIVA NOVO <a�vasgl@hotmail.com>
Assunto: ENC: Contratação emergencial- sani�zação das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Luzia 
Setor Financeiro
82-3316-9252

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 13:13
Assunto: Contratação emergencial- sani�zação das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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SEI - 0006100-66.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso TRE-AL pretende contratar de forma emergencial empresa especializada em higienização de ambientes para a sanitização das
unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera dispensável
a licitação para contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
  Prazo de 06 meses de contratação, podendo ser prorrogado, demais detalhes no Projeto Básico e Planilha de locais para
execução, em anexo.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas, Cartórios
Eleitorais e Postos de Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de saneantes testados e aprovados pela ANVISA para
microrganismos mais resistentes, e utilizados como medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19.
3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram agrupadas em 04 (quatro) roteiros de execução, com vistas a racionalizar
itinerários e oportunizar a participação de um maior número de interessados, já que será possível apresentar proposta para um
ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04 (quatro) grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual,
com potencial de exaurir ou até mesmo suplantar a capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de demanda aumentadíssima em
razão das Eleições 2020.
3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e materiais com efeito desinfetante imediato sobre as
superfícies, sem deixar resíduos de compostos químicos em paredes, pisos, móveis e equipamentos, possibilitando a reentrada no
local em até 01 (uma) hora, tendo-se em vista a necessidade de disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos
relacionados às Eleições 2020.
3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, EPI's, equipamentos e produtos necessários e adequados à realização
do serviço, obedecendo rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo de prestação e de ambiente.
3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e treinamento adequados para a execução, manuseio dos equipamentos e
produtos, bem como fazer o descarte sustentável das embalagens e resíduos. O fornecimento e uso de EPI's é obrigatório.

FAVOR INFORMAR NA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
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E-mail - 0778417

Data de Envio: 
  05/10/2020 12:36:40

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

Para (com cópia oculta):
    alagoanaecoambiental@hotmail.com
    realizaterceirizacoes@gmail.com

Assunto: 
  Contratação emergencial- sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Mensagem: 
  SEI - 0006100-66.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso TRE-AL pretende contratar de forma emergencial empresa especializada em higienização de
ambientes para a sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no
art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
Prazo de 06 meses de contratação, podendo ser prorrogado, demais detalhes no Projeto Básico e Planilha
de locais para execução, em anexo.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do
Alagoas, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de
saneantes testados e aprovados pela ANVISA para microrganismos mais resistentes, e utilizados como
medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19.
3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram agrupadas em 04 (quatro) roteiros de execução, com
vistas a racionalizar itinerários e oportunizar a participação de um maior número de interessados, já que
será possível apresentar proposta para um ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04
(quatro) grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual, com potencial de exaurir ou até
mesmo suplantar a capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de demanda aumentadíssima em
razão das Eleições 2020.
3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e materiais com efeito desinfetante
imediato sobre as superfícies, sem deixar resíduos de compostos químicos em paredes, pisos, móveis e
equipamentos, possibilitando a reentrada no local em até 01 (uma) hora, tendo-se em vista a
necessidade de disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos relacionados às Eleições 2020.
3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, EPI's, equipamentos e produtos necessários e
adequados à realização do serviço, obedecendo rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo
de prestação e de ambiente.
3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e treinamento adequados para a execução, manuseio
dos equipamentos e produtos, bem como fazer o descarte sustentável das embalagens e resíduos. O
fornecimento e uso de EPI's é obrigatório.

FAVOR INFORMAR NA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Projeto_0774774.html
    Anexo_0775197_Planilha_Sanitizacao_para_preenchimento_de_proposta__versao_3____Anexo.pdf
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E-mail - 0778419

Data de Envio: 
  05/10/2020 12:37:17

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

Para (com cópia oculta):
    maceiodedetizacao@hotmail.com
    contato@rsterceirizacao.com.br
    contato@sbctorres.com.br
    joanyr.jcl2013@hotmail.com
    vendas@starlimpmaceio.com.br
    comperlimpadm@gmail.com
    aragao@allservicemaceio.com.br
    jorgeng@hotmail.com
    exclusivaconstrucoes@gmail.com
    multi_services_@hotmail.com
    lnmanutencaopredial@hotmail.com
    rb1limpezas@gmail.com
    comercial@comese.net.br
    ninna20@hotmail.com
    contato@rb1servicos.com.br
    contato@sed.com.br
    pp_comese@yahoo.com.br
    contato@sedengenharia.com.br
    contato@propredio.com.br
    novaideiafachadaseredes@gmail.com
    compras@facitbrasil.com.br
    ademar.lima@brs-br.com
    flaviocoutinho@gruposervlimp.com.br
    centroideengenharia@hotmail.com

Assunto: 
  Contratação emergencial- sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Mensagem: 
  SEI - 0006100-66.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso TRE-AL pretende contratar de forma emergencial empresa especializada em higienização de
ambientes para a sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no
art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
Prazo de 06 meses de contratação, podendo ser prorrogado, demais detalhes no Projeto Básico e Planilha
de locais para execução, em anexo.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do
Alagoas, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de
saneantes testados e aprovados pela ANVISA para microrganismos mais resistentes, e utilizados como
medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19.
3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram agrupadas em 04 (quatro) roteiros de execução, com
vistas a racionalizar itinerários e oportunizar a participação de um maior número de interessados, já que
será possível apresentar proposta para um ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04
(quatro) grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual, com potencial de exaurir ou até
mesmo suplantar a capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de demanda aumentadíssima em
razão das Eleições 2020.
3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e materiais com efeito desinfetante
imediato sobre as superfícies, sem deixar resíduos de compostos químicos em paredes, pisos, móveis e
equipamentos, possibilitando a reentrada no local em até 01 (uma) hora, tendo-se em vista a
necessidade de disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos relacionados às Eleições 2020.
3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, EPI's, equipamentos e produtos necessários e
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adequados à realização do serviço, obedecendo rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo
de prestação e de ambiente.
3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e treinamento adequados para a execução, manuseio
dos equipamentos e produtos, bem como fazer o descarte sustentável das embalagens e resíduos. O
fornecimento e uso de EPI's é obrigatório.

FAVOR INFORMAR NA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Projeto_0774774.html
    Anexo_0775197_Planilha_Sanitizacao_para_preenchimento_de_proposta__versao_3____Anexo.pdf
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GLC - Serviços Gerais CNPJ. 36.243.284.0001/94
Fernando Francisco Viana Gomes – ME
Endereço: Conjunto Graciliano Ramos R.28.Qd H3 nº56ª. 
Fone: (82) 988143963 - 988643886 – Email FernandoGLCserviços2009@hotmail.com

       

         ORÇAMENTO  02/2020

.

GLC – SERVICOS GERAIS

, Conj. Graciliano Ramos, Rua 28, Quadra H3
Tabuleiro, Maceió/AL, Fone: (82) 328-7170 e (82) 88143963
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GLC - Serviços Gerais CNPJ. 36.243.284.0001/94
Fernando Francisco Viana Gomes – ME
Endereço: Conjunto Graciliano Ramos R.28.Qd H3 nº56ª. 
Fone: (82) 988143963 - 988643886 – Email FernandoGLCserviços2009@hotmail.com

                          
                          

PLANILHA 01

.

GLC – SERVICOS GERAIS

, Conj. Graciliano Ramos, Rua 28, Quadra H3
Tabuleiro, Maceió/AL, Fone: (82) 328-7170 e (82) 88143963
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GLC - Serviços Gerais CNPJ. 36.243.284.0001/94
Fernando Francisco Viana Gomes – ME
Endereço: Conjunto Graciliano Ramos R.28.Qd H3 nº56ª. 
Fone: (82) 988143963 - 988643886 – Email FernandoGLCserviços2009@hotmail.com

Imóvel                  Endereço Área aprox. em m² Preço proposto por 
localidade

                              
Edifício Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio 

Novo)
3815,7 R$ 6.500,00

Edifício Sede Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL 
(Prédio Antigo)

3164,87 R$ 3.000,00

Fórum Eleitoral - Maceió Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-
AL

1415,5 R$ 2.000,00

Galpão de Urnas - Maceió Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-
AL

992,83 R$   700,00

Sede da Biblioteca Av. Aristeu de Andrade, 406 – Farol, Maceió-AL 504 R$   600,00
                            ÁREA TOTAL DE SANITIZAÇÃO (m²) 10.705,26 R$ 12.800,00

                                          PREÇO PROPOSTO TOTAL R$ 12.800,00

PLANILHA 02

.

GLC – SERVICOS GERAIS

, Conj. Graciliano Ramos, Rua 28, Quadra H3
Tabuleiro, Maceió/AL, Fone: (82) 328-7170 e (82) 88143963
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GLC - Serviços Gerais CNPJ. 36.243.284.0001/94
Fernando Francisco Viana Gomes – ME
Endereço: Conjunto Graciliano Ramos R.28.Qd H3 nº56ª. 
Fone: (82) 988143963 - 988643886 – Email FernandoGLCserviços2009@hotmail.com

Imóvel                       Endereço Área aprox. em m² Preço proposto por 
localidade

                              
22ª e 55ª ZE’s Fórum Eleitoral de Arapiraca Rua Gervásio de Oliveira 

Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL
513,85  R$1.300,00

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 134,05 R$   680,00
10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 179,48 R$   790,00
46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 102 R$   680,00
31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major 

Isidoro-AL
255,1 R$   680,00

19ª ZE Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do 
Ipanema-AL

280,33 R$   780,00

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 153,78 R$  680,00
27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 24,3 R$  380,00
39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 137,2 R$  880,00
40ª ZE Rua Vereador João Dantas, 424 A e B, Centro, Delmiro 

Gouveia/AL
                334 R$  880,00

40ª ZE P.A Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 305,37 R$ 800,00
51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 240 R$ 750,00
11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL  128,1 R$ 780,00
29ª ZE Rua 22 de dezembro, 181, Centro, Batalha-AL 300 R$ 780,00
 **********************                             ÁREA TOTAL DE SANITIZAÇÃO (m²) 3.087,56 R$ 10.840,00.

                                          PREÇO PROPOSTO TOTAL R$ 10.840,00.

PLANILHA 03

.

GLC – SERVICOS GERAIS

, Conj. Graciliano Ramos, Rua 28, Quadra H3
Tabuleiro, Maceió/AL, Fone: (82) 328-7170 e (82) 88143963
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GLC - Serviços Gerais CNPJ. 36.243.284.0001/94
Fernando Francisco Viana Gomes – ME
Endereço: Conjunto Graciliano Ramos R.28.Qd H3 nº56ª. 
Fone: (82) 988143963 - 988643886 – Email FernandoGLCserviços2009@hotmail.com

Imóvel                  Endereço Área aprox. em m² Preço proposto por 
localidade

                              
15ª ZE Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio 

Largo-AL
301,95 R$ 880,00

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 157,44 R$ 680,00
21ª ZE R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos 

Palmares-AL
256,2 R$ 780,00

16ª ZE Praça Osman Costa Pinto, S/N, Centro, São José da Laje-AL 24,75 R$ 380,00
53ª ZE Praça Laurentino Gomes de Barros, 01 A Centro, Joaquim 

Gomes-AL
110 R$ 390,00

16ª ZE P.A Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia 
Leopoldina-AL

28 R$ 350,00

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

50 R$380,00

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 116,9 R$480,00
14ª ZE Rua da Jaqueira nº 185, Centro, Porto Calvo-AL 210,78 R$680,00
14ª ZE P.A Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL                199,55 R$680,00
07ª ZE Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: 

Comendador Tércio Wanderley, Coruripe-AL
               134,4 R$680,00

13ª ZE Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, 
Penedo-AL

227,82 R$780,00

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 201,6 R$680,00

 **********************                             ÁREA TOTAL DE SANITIZAÇÃO (m²) 2.019,39 R$ 7.820,00
                                          PREÇO PROPOSTO TOTAL

PLANILHA 04

.

GLC – SERVICOS GERAIS

, Conj. Graciliano Ramos, Rua 28, Quadra H3
Tabuleiro, Maceió/AL, Fone: (82) 328-7170 e (82) 88143963
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GLC - Serviços Gerais CNPJ. 36.243.284.0001/94
Fernando Francisco Viana Gomes – ME
Endereço: Conjunto Graciliano Ramos R.28.Qd H3 nº56ª. 
Fone: (82) 988143963 - 988643886 – Email FernandoGLCserviços2009@hotmail.com

Imóvel                  Endereço Área aprox. em m² Preço proposto por 
localidade

                              
26ª ZE Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-

AL
257,35 R$ 780,00

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 76,32 R$ 680,00
48ª ZE P.A Rua Izaura Bastos de Araújo, 40, Referência Rua do Colégio, 

Centro, Maribondo-AL
                340 R$ 780,00

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL                 132 R$ 480,00
05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 125,86 R$ 680,00
28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 167,59 R$ 690,00
44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 165,63 R$ 680,00
20ª ZE Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, Traipu 32,24 R$ 480,00
49ª ZE Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São 

Sebastião-AL
141,12 R$ 680,00

37ª ZE Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do 
Colégio-AL

                92,96 R$480,00

37ª ZE P.A Av. Santos Filho, 38, Igreja Nova-AL 93,35 R$480,00
34ª ZE Rua Pedro Cavalcante, 458, Centro. Teotônio Vilela - AL. 127,7 R$680,00
47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 202,49 R$890,00
18ª ZE Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, Centro, São Miguel dos 

Campos-AL
60 R$680,00

 **********************                             ÁREA TOTAL DE SANITIZAÇÃO (m²) 2.014,61 R$ 9.140,00
                                          PREÇO PROPOSTO TOTAL R$ 9.140,00

Totalizando áreas tratadas ......................................Área. M2   17.826, 82  

.

GLC – SERVICOS GERAIS

, Conj. Graciliano Ramos, Rua 28, Quadra H3
Tabuleiro, Maceió/AL, Fone: (82) 328-7170 e (82) 88143963

Proposta Empresa GLC (0778436)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 94



GLC - Serviços Gerais CNPJ. 36.243.284.0001/94
Fernando Francisco Viana Gomes – ME
Endereço: Conjunto Graciliano Ramos R.28.Qd H3 nº56ª. 
Fone: (82) 988143963 - 988643886 – Email FernandoGLCserviços2009@hotmail.com

Valor Geral M2..............................................................................R$ 2,27 
 Valor Total .........................................................................R$ 40.600,00.
 Prazo para conclusão de até 25 dias 
 Validade da Proposta: 120 dias 

 Data 03/10/2020

FERNANDO FRANCISCO VIANA GOMES – DEDETIZAÇÃO – ME
            ADMINISTRADOR 
          CNPJ. 36.243.284.0001/94
              CPF .508697524 -72  

.

GLC – SERVICOS GERAIS

, Conj. Graciliano Ramos, Rua 28, Quadra H3
Tabuleiro, Maceió/AL, Fone: (82) 328-7170 e (82) 88143963
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E-mail - 0778589

Data de Envio: 
  05/10/2020 14:05:02

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

Para (com cópia oculta):
    liderancasaudeambiental@gmail.com
    financeiro@liderancasaudeambiental.com.br

Assunto: 
  Contratação emergencial- sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Mensagem: 
  SEI - 0006100-66.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso TRE-AL pretende contratar de forma emergencial empresa especializada em higienização de
ambientes para a sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no
art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive
de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
Prazo de 06 meses de contratação, podendo ser prorrogado, demais detalhes no Projeto Básico e Planilha
de locais para execução, em anexo.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do
Alagoas, Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de
saneantes testados e aprovados pela ANVISA para microrganismos mais resistentes, e utilizados como
medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19.
3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram agrupadas em 04 (quatro) roteiros de execução, com
vistas a racionalizar itinerários e oportunizar a participação de um maior número de interessados, já que
será possível apresentar proposta para um ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04
(quatro) grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual, com potencial de exaurir ou até
mesmo suplantar a capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de demanda aumentadíssima em
razão das Eleições 2020.
3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e materiais com efeito desinfetante
imediato sobre as superfícies, sem deixar resíduos de compostos químicos em paredes, pisos, móveis e
equipamentos, possibilitando a reentrada no local em até 01 (uma) hora, tendo-se em vista a
necessidade de disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos relacionados às Eleições 2020.
3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, EPI's, equipamentos e produtos necessários e
adequados à realização do serviço, obedecendo rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo
de prestação e de ambiente.
3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e treinamento adequados para a execução, manuseio
dos equipamentos e produtos, bem como fazer o descarte sustentável das embalagens e resíduos. O
fornecimento e uso de EPI's é obrigatório.

FAVOR INFORMAR NA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Projeto_0774774.html
    Anexo_0775197_Planilha_Sanitizacao_para_preenchimento_de_proposta__versao_3____Anexo.pdf
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De: Flávio Coutinho <flaviocoutinho@gruposervlimp.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 05/10/2020 01:14 PM
Assunto: [seic] Contratação emergencial- sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Boa Tarde Sr. Antônio,

Infelizmente esse tipo de trabalho especifico não somos especializados, nossa especialidade é fornecimento de mão de
obra  como: Porteiros, manobristas, recepcionistas, agente de limpeza, telefonistas, manobrista etc..

Mais diante mão indiquei sua solicitação de orçamento para uma grande empresa referencia em Maceió (MACEIO
DEDETIZAÇÃO).

Agradecemos o contato e estamos a disposição

---

                                                                                      

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou
divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em
seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or
take any action based on it or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.
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Em 05/10/2020 12:37, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

SEI - 0006100-66.2020.6.02.8000

Prezados,

Nosso TRE-AL pretende contratar de forma emergencial empresa especializada em higienização de ambientes para a sanitização das unidades do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera dispensável a licitação para
contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.
  Prazo de 06 meses de contratação, podendo ser prorrogado, demais detalhes no Projeto Básico e Planilha de locais para execução, em anexo.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas, Cartórios Eleitorais e
Postos de Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de saneantes testados e aprovados pela ANVISA para microrganismos mais
resistentes, e utilizados como medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19.
3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram agrupadas em 04 (quatro) roteiros de execução, com vistas a racionalizar itinerários e
oportunizar a participação de um maior número de interessados, já que será possível apresentar proposta para um ou mais grupos/roteiros. Por
outro lado, a limitação a 04 (quatro) grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual, com potencial de exaurir ou até mesmo
suplantar a capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de demanda aumentadíssima em razão das Eleições 2020.
3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e materiais com efeito desinfetante imediato sobre as superfícies, sem
deixar resíduos de compostos químicos em paredes, pisos, móveis e equipamentos, possibilitando a reentrada no local em até 01 (uma) hora,
tendo-se em vista a necessidade de disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos relacionados às Eleições 2020.
3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, EPI's, equipamentos e produtos necessários e adequados à realização do serviço,
obedecendo rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo de prestação e de ambiente.
3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e treinamento adequados para a execução, manuseio dos equipamentos e produtos, bem como
fazer o descarte sustentável das embalagens e resíduos. O fornecimento e uso de EPI's é obrigatório.

FAVOR INFORMAR NA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO.
Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

ASSUNTO: Contratação emergencial de empresa especializada em higienização de ambientes para a sanitização das 

unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com fundamento no art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera 

dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

 

EMPRESA / PROPONENTE: IGOR ALEXANDRE FERREIRA SILVA – MACEIÓ DEDETIZAÃO E ALÔ LIMPEZA 

CPF: 057.528.524-98 RG: 2002006012684 

CNPJ: 12.255.379/0001-60 FONE/FAX: ( 82 ) 3032-5225 

RESPONSÁVEL: IGOR ALEXANDRE FERREIRA SILVA EMAIL: maceiodedetização@hotmail.com 

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA CONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 1106 - CONTA CORRENTE: 2908-8 
- IGOR ALEXANDRE FERREIRA SILVA - ME 

Declaramos que os serviços serão realizados de acordo com as necessidades da contratante, observando-se fielmente, os prazos 
fixados para execução dos serviços, como condição para execução do objeto contrata 

Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas, 
Cartórios Eleitorais e Postos de Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de 

saneantes testados e aprovados pela ANVISA para microrganismos mais resistentes, e 

utilizados como medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19. 

 

GRUPOS 

UNIDADE 

DE 

FORNECIMENTO 
QUANTIDADE 

 
. 

VALOR TOTAL POR GRUPO ( VALOR POR LOCALIDADE NA 

PLANILHA ANEXADA) 

 
 

GRUPO 1 M² 
      10.705,26 R$ 45.497,20 

GRUPO 2 M² 
3.087,56 R$ 108.089,70 

GRUPO 3 M² 
2.019,39 R$ 71.097,60 

GRUPO 4 M² 
2.014,61 R$ 68.487,33 

O VALOR TOTAL DAS  APLICAÇÕES NO PERÍODO DE 6 MESES É DE : R$ 293.171,83 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS 

VALOR MÍNIMO PARA EMPENHO: Duzentos e noventa e tres 

mil,cento e setenta e um reais e oitenta e três centavos. 

DATA DA PROPOSTA: 03/outubro/ 2020 
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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

 

Processo Administrativo: 0006100-66.2020.6.02.8000 

 

 

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA, CNPJ nº 30.597.341/0001-57, situada na R. 

Maj. Vicente Sabino, 44, Galeria Miosótis, Sala 104 – Gruta de Lourdes, Maceió – Alagoas, 

CEP 57052-485, telefone comercial / WhatsApp: (82) 3027-0727, e-mail: 

realizaterceirizacoes@gmail.com, por intermédio do representante subscrevente, vem 

apresentar: 

PROPOSTA COMERCIAL 
em conformidade com o Termo de Referência para os serviços abaixo descriminados: 

RESUMO GRUPOS 

DESCRIÇÃO M² R$/m2 RECALCULO 

GRUPO 1 10.705,26 R$ 0,49 R$ 5.245,58 
GRUPO 2 3.087,56 R$ 1,46 R$ 4.507,84 
GRUPO 3 2.019,39 R$ 1,25 R$ 2.524,24 
GRUPO4 2.014,61 R$ 1,49 R$ 3.001,77 

TOTAIS 17.826,82 - R$ 15.279,43 
 
 Declara, ainda, a proponente: 
 

a) Que o valor global da proposta é de R$15.279,43 (quinze mil, duzentos e setenta e 
nove reais e quarenta e três centavos). 
 

b) Que a proposta tem validade de 60 dias; 
 

c) Que tem total ciência e concordância com os termos do Ato Convocatório; 
 

d) Que todos os impostos, taxas, fretes, tributos e insumos que incidam direta ou 
indiretamente na contratação objeto deste certame envolvidos no serviço cotado 
estão inclusos no valor ofertado; 

 
Maceió/AL, 14 de setembro de 2020. 
 

 
REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA 

CNPJ nº 30.597.341/0001-57 
IGOR EWERTON FLORINDO RYTCHYSKY 

Sócio Administrador 
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GRUPO 1    

IMÓVEL ENDEREÇO ÁREA 
VALOR  
LOCAL 

Edifício 
Sede 

Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 3.815,70 R$ 1.869,69 

Edifício 
Sede 

Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio 
Antigo) 

3.164,87 R$ 1.550,79 

Fórum 
Eleitoral - 
Maceió 

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 1.415,50 R$ 693,60 

Galpão de 
Urnas - 
Maceió 

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 992,83 R$ 486,49 

Galpões 
(B-C-D) 

Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 812,36 R$ 398,06 

Sede da 
Biblioteca 

Av. Aristeu de Andrade, 406 – Farol, Maceió-AL 504,00 R$ 246,96 

SUBTOTAL 10.705,26 R$ 5.245,59 

GRUPO 2    

22ª e 55ª 
ZE’s 

Fórum Eleitoral de Arapiraca 
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 

513,85 R$ 750,22 

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 134,05 R$ 195,71 

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 179,48 R$ 262,04 

46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 102,00 R$ 148,92 

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 255,10 R$ 372,45 

19ª ZE 
Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do 

Ipanema-AL 
280,33 R$ 409,28 

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 153,78 R$ 224,52 

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 24,30 R$ 35,48 

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 137,20 R$ 200,31 

40ª ZE 
Rua Vereador João Dantas, 424 A e B, Centro, Delmiro 

Gouveia/AL 
334,00 R$ 487,64 

40ª ZE P.A Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 305,37 R$ 445,84 

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 240,00 R$ 350,40 

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 128,10 R$ 187,03 

29ª ZE Rua 22 de dezembro, 181, Centro, Batalha-AL 300,00 R$ 438,00 

SUBTOTAL 3.087,56 R$ 4.507,84 

GRUPO 3    

IMÓVEL ENDEREÇO ÁREA 
VALOR  
LOCAL 

15ª ZE 
Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio 

Largo-AL 
301,95 R$ 377,44 

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 157,44 R$ 196,80 
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21ª ZE 
R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos 

Palmares-AL 
256,20 R$ 320,25 

16ª ZE Praça Osman Costa Pinto, S/N, Centro, São José da Laje-AL 24,75 R$ 30,94 

53ª ZE 
Praça Laurentino Gomes de Barros, 01 A Centro, Joaquim Gomes-

AL 
110,00 R$ 137,50 

16ª ZE P.A Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-AL 28,00 R$ 35,00 

17ª ZE 
Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do 

Quitunde-AL 
50,00 R$ 62,50 

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 116,90 R$ 146,13 

14ª ZE Rua da Jaqueira nº 185, Centro, Porto Calvo-AL 210,78 R$ 263,48 

14ª ZE P.A Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 199,55 R$ 249,44 

07ª ZE 
Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: Comendador 

Tércio Wanderley, Coruripe-AL 
134,40 R$ 168,00 

13ª ZE 
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, 

Penedo-AL 
227,82 R$ 284,78 

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 201,60 R$ 252,00 

SUBTOTAL 2.019,39 R$ 2.524,26 

GRUPO 4    

IMÓVEL ENDEREÇO ÁREA 
VALOR  
LOCAL 

26ª ZE 
Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal Deodoro-

AL 
257,35 R$ 383,45 

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 76,32 R$ 113,72 

48ª ZE P.A 
Rua Izaura Bastos de Araújo, 40, Referência Rua do Colégio, 

Centro, Maribondo-AL 
340,00 R$ 506,60 

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 132,00 R$ 196,68 

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 125,86 R$ 187,53 

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 167,59 R$ 249,71 

44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 165,63 R$ 246,79 

20ª ZE Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, Traipu 32,24 R$ 48,04 

49ª ZE 
Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São Sebastião-

AL. 
141,12 R$ 210,27 

37ª ZE 
Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do 

Colégio-AL 
92,96 R$ 138,51 

37ª ZE P.A Av. Santos Filho, 38, Igreja Nova-AL 93,35 R$ 139,09 

34ª ZE Rua Pedro Cavalcante, 458, Centro, Teotônio Vilela-AL 127,70 R$ 190,27 

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 202,49 R$ 301,71 

18ª ZE 
Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, Centro, São Miguel dos 

Campos-AL 
60,00 R$ 89,40 

SUBTOTAL 2.014,61 R$ 3.001,77 

TOTAIS 17.826,82 R$ 15.279,46 

*Valores de m² incluem os deslocamentos e diárias necessários a realização dos serviços, 
sendo as diferenças de valores decorrentes das quantidades de diárias necessárias e 
quilometragens a percorrer. 
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QUADRO RESUMO MENORES PREÇOS

DESCRIÇÃO Empresa GLC Empresa Alagoana
Eco Ambiental

Empresa Maceió
Dedetização

Empresa Mega Ambiental Empresa Realiza

GRUPO 1 R$12.800,00 R$7.921,89 R$45.497,20 R$7.921,89 R$5.245,58

GRUPO 2 R$10.840,00 R$5.495,86 R$108.089,70 R$5.125,35 R$4.507,84

GRUPO 3 R$7.820,00 R$3.190,65 R$71.097,60 R$3.008,90 R$2.524,24

GRUPO 4 R$9.140,00 R$3.666,60 R$68.487,33 R$3.445,00 R$3.001,77

TOTAL R$40.600,00 R$20.275,00 R$293.171,83 R$19.501,14 R$15.279,43
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E-mail - 0780684

Data de Envio: 
  07/10/2020 13:39:41

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

Para:
    realizaterceirizacoes@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS - Sanitização - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados,

Considerando que vossa proposta está com os menores valores para os 04 grupos, objeto do presente
procedimento, informo que para darmos continuidade a contratação, necessitaremos de envio de CND´s
Municipal, Estadual e Federal, bem como da Declaração de Inexistência de nepotismo, modelo em anexo,
com a máxima urgência, dada a necessidade emergencial de execução.
Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Proposta_0780624_Proposta_Empresa_Realiza.pdf
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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: 30.597.341/0001-57

Razão Social: REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA

Nome Fantasia: REALIZA

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/03/2021

FGTS 25/10/2020

Trabalhista Validade: 30/03/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/11/2020

Receita Municipal Validade: 27/12/2020

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

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: 07/10/2020 13:44 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 07/10/2020 13:41:24 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA 

CNPJ: 30.597.341/0001-57 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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02509594451Usuário:

07/10/2020 13:43:10Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente30597341

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

Certidão SICAF/TCU CONSOLIDADA/CADIN (0780706)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 120



�
�

�������

����	
�����	��
�������
��	�����������������	�����

�

������������������ ��!�"�###$�##%$$&'#'#&$&#'&(###�

�

��)��	�*+�����
�,
��-)
������	.�
)���������
�/��
�

	���
0�������������	)�
	
0�)��������1�2345�67�89:;<=:8>?@999?A;=1�BCDEF�F�

6F�G:�HFI:�JCK�6D��LFMC6N1�>>1�OFP�QCF�HCNBRDCB1�LFPF�?9>�S�OQEDF����TNEQ��B1�HFK�CR�

S�UPFVNFB1�2W4�;=9;XA>Y;1�D�P�ZN6��KN[�QKCFP�@�\]FDBÛ _̂�̀YXa�89X=A9=X=1��A[FCP_�
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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 outubro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se os autos de Contratação emergencial de

empresa especializada em higienização de ambientes para a
sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
com fundamento no art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera
dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, propõe-se a contratação pelo prazo de 06 (seis) meses,
com fundamento no art. 4º-H, da Lei n.º13.979/2020, podendo ser
prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência
de saúde pública, segundo especificações do projeto básico,
evento 0774774.

 
Autos recebido para instrução, Despacho COMAP

evento 0775349.
 
Solicitamos cotações a diversas empresa do setor,

eventos 0775888, 0775943, 0778417, 0778419, 0778589, onde
tivemos respostas negativas eventos 0776857 e 0778652, algumas
ausências e algumas respostas positivas, Empresa GLC
evento 0778436, Empresa Alagoana Eco Ambiental evento 0780620,
Empresa Maceió Dedetização evento 0780622, Empresa Mega
Ambiental 0780623, e Empresa Realiza 0780624, o que nos levou a
planilha de menores valores, evento 0780676, sendo esta última
empresa a de menores valores analisados pelos 04 (quatro)
grupos/roteiros  que evitam uma excessiva fragmentação contratual,
segundo a justificativa do Projeto Básico e ser uma empresa que já
fora contratada por este tribunal para objeto de mesmo fim, evento
SEI 0008478-92.2020.6.02.8000.

 

 
Foram extraídas as certidões negativas de débitos fiscais,

tributários e trabalhistas, bem como ao CADIN, Portal da
Transparência, CNJ e TCU evento 0780706,  bem como solicitamos a
declaração do CNJ (vide Res. Nº 229/2016), que trata da inexistência
de prática de nepotismo, evento 0780778.

 
De tal modo, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por

Dispensa de licitação, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020,
da Empresa REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA CNPJ -
 30.597.341/0001-57, pelo valor global de R$15.279,43 (quinze mil
duzentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

 
Indicamos por fim, que a unidade demandante analise e

cientifique a concordância com a proposta da empresa acima
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indicada.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/10/2020, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0780786 e o código CRC 3E18BC3F.

0006100-66.2020.6.02.8000 0780786v1
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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 outubro de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0780786, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

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

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781221 e o código CRC D3F43368.

0006100-66.2020.6.02.8000 0781221v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
Para efeito de reserva de crédito, solicito à SEIC

complementar a informação veiculada no Despacho 0780786,
no sentido de indicar o valor unitário (por lote de
sanitização), o valor mensal (considerando a periodicidade
estipulada) e o valor total para o período de 6 meses,
conforme consta do TR.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2020, às 00:29, 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
0781284 e o código CRC A397E456.

0006100-66.2020.6.02.8000 0781284v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho evento 0781284 e

complementando o nosso, informamos:
 

Empresa
Realiza (
Menor Valor)

Valor
Unitário

Valor
Mensal

Valor total
(06 MESES)

GRUPO 1 R$5.245,58 R$20.982,32 R$125.893,92
GRUPO 2 R$4.507,84 R$18.031,36 R$108.188,16
GRUPO 3 R$2.524,24 R$10.096,96 R$60.581,76
GRUPO 4 R$3.001,77 R$12.007,08 R$72.042,48
TOTAIS R$15.279,43 R$61.117,72 R$366.706,32

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/10/2020, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0781448 e o código CRC FD9A35FA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para inflormar saldos

pass´veis de remanejamento para efeito de garantir a
execução da despesa por pelo menos dois meses no corrente
exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2020, às 22:29, 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
0782242 e o código CRC 80A482FD.

0006100-66.2020.6.02.8000 0782242v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0782242).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/10/2020, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0782615 e o código CRC EB832B36.

0006100-66.2020.6.02.8000 0782615v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em resposta ao Despacho GSAD (0782242),

juntamos aos autos o saldo do crédito disponível em custeio
(0787384) e das reservas de crédito ativas (0787386), bem
como o saldo dos empenhos estimativos (0789116), para
auxiliar na decisão sobre quais despesas serão utilizadas
como fonte para custear a presente contratação no valor de
R$ 122.235,44, referente a dois meses.

 
Do crédito contido no SIAFI, o maior valor

corresponde à reformas de pequeno vulto sendo que o
montante de R$ 165.078,48, refere-se à reforma do cartório
eleitoral de Palmeira dos Índios, já analisada pela SMR no
despacho (0770816) e sugerida como fonte para custear a
aquisição de máscaras cirúrgicas no SEI 0009658-
46.2020.6.02.8000.

 
As reservas de crédito não possuem valores

expressivos salvo o PE 299/2020, que trata da aquisição de
veículo de representação para a CRE, e o PE 193 cujo objeto é
a reforma da antiga Sede.

 
Já os empenhos estimativos carecem de análise dos

gestores para avaliar possíveis sobras orçamentárias,
parecendo-nos, a priori, a principal fonte.

Despacho SGO 0787383         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 129



 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 19/10/2020, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0787383 e o código CRC 7C80CBB1.
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Sem título
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  19/10/20  15:42                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                       PAGINA  :      1         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : OUTUBRO         - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 1 167664 0100000000 319100                                    248.088,20 C
    N 1 167664 0300000000 319100                                  2.196.644,00 C
    N 1 167666 0100000000 319000                                  1.123.666,93 C
    N 1 167666 0100000000 319100                                    127.436,07 C
    N 1 167671 0100000000 339000                                     57.850,00 C
    N 1 167672 0100000000 339000                                    105.629,45 C
    N 1 167674 0100000000 339000   070292                               536,68 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070276 ADM ESCJUD                 44.752,00 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070277 ADM MANVEI                    500,00 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 ADM MATEXP                 30.845,76 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 ADM MATMAN                  5.800,00 C
    N 1 167674 0100000000 339033   070275 ADM PASSAG                  6.641,03 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA                 

  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  19/10/20  15:42                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                       PAGINA  :      2         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : OUTUBRO         - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 1 167674 0100000000 339039   070274 ADM APOIO                   3.120,00 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070274 ADM MANMAQ                  3.600,00 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070275 ADM ESTAGI                  4.587,15 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070277 ADM MANVEI                 29.377,44 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070282 ADM APOIO                   3.429,97 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070282 IEF REFORM                234.393,91 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070284 ADM LOCMAQ                 35.216,62 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070284 ADM LOGIST                  3.297,00 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070284 ADM TELEFO                  1.190,18 C
    N 1 167674 0100000000 449040   070285 INV SOFTWR                351.650,00 C
    N 1 167674 0100000000 449052   070277 INV VEICUL                 35.701,28 C
    N 1 167674 0100000000 449052   070280 INV MOVEIS                  4.248,49 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA        
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Nº da 
reserva de 

crédito

Emissão - 
Dia

PE - Dia Limite Doc - Observação PE - PTRES
PE - Natureza 

Despesa
Conta Contábil - 

PE - Plano Interno

PRE-
EMPENHOS A 
EMPENHAR - 

Saldo Atual

UA Responsável

08/2020 4/2/2020 31/12/2020

UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER AO 
SEI 0010163-71.2019.6.02.8000.  

  APOIO ADMINISTRATIVO. PRORROGAÇÃO, REVISÃO 
E REAJUSTE DE VALORES.             

  CONTRATO N. 07/2019.

167674 339037 ADM APOIO 809,48 SAPEV

43/2020 19/2/2020 20/12/2020
RESERVA DE CRéDITO REFERETE à AQUISIçãO DE 

PEçAS PARA EMPILHADEIRA.           
  PROC. 0001113-84.2020.6.02.8000

167674 339030 ADM MATMAN 4.002,00 SMR

126/2020 24/4/2020 20/12/2020

UA:SMR. AQUISIÇÃO DE ANDAIMES METÁLICOS E 
ACESSÓRIOS. MEMO 68(0649045).       

  TERMO DE REFERÊNCIA (0649106)                                                 
  PROC. 0000696-34.2020.6.02.8000.

167674 449052 INV PERMAN 6.761,04 SMR

155/2020 14/5/2020 20/12/2020

UA: EJE. AQUISIÇAO DE KITS PERSOLANIZADOS, 
MEDIANTE A CONFECÇÃO DE ITENS PARA 

  COMPOR O JOGO DO ELITOR. PROC. 0000575-
52.2020.6.02.8502

167674 339030 ADM ESCJUD 20.647,70 EJE

193/2020 18/6/2020 20/12/2020

RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À EXECUÇÃO DA 
SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ANTIGA  

  SEDE DO TRE/AL. MEMO 353 (0685266).                                           
  PROC. 0003640-09.2020.6.02.8000 

186331 339039 AL REFSEDE 1.813.225,00 SMR

194/2020 18/6/2020 20/12/2020

RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À EXECUÇÃO DA 
SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ANTIGA  

  SEDE DO TRE/AL. MEMO 353 (0685266). 
(INVESTIMENTO).                           

  PROC. 0003640-09.2020.6.02.8000

186331 449052 AL REFSEDE 246.775,00 SMR

198/2020 22/6/2020 31/12/2020

UA SEPAT. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DE 
APARELHOS DE UTENSíLIOS  DOMéSTICOS - 

FRIGOBARES E MICROONDAS, CONFORME TERMO DE 
REFERêNCIA (0717094), ANEXO úNICO (0717095). 

DESPACHO GSAD (0722352). SEI 0005763-
77.2020.6.02.8000

167674 449052 INV PERMAN 4.199,97 SEPAT

201/2020 22/6/2020 20/12/2020

UA:SMR. RESERVA DE CRÉDITO REF. À AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUT. EM APARELHOS 

DE AR CONDICIONADO. MEMO 521 (0718230). 
DESPACHO SEIC (0721784). PROC. 0005824-

35.2020.6.02.8000.  

167674 339030 ADM MATMAN 6.256,55 SMR

203/2020 23/6/2020 31/12/2020

UA SMR. RESERVA DE CRéDITO PARA CONTRATAçãO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAçãO DE 
SERVIçOS DE RESTAURAçãO EM 11 PLATAFORMAS 

QUE DãO  SUSTENTAçãO àS UNIDADES AR 
CONDICIONADO SPLIT. DESPACHO GSAD (0723085). SEI 

0010804-30.2017

167674 339039 ADM MANMAQ 36.860,00 SMR

205/2020 26/6/2020 20/12/2020

RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE AO CONVÊNIO 
COM INTÉRPRETE DE LINGUAGEM BRASILEI-

  RA DE SINAIS. MEMO 551 (0722178).  PROC. 0000474-
66.2020.6.02.8000. 

167674 339039 ADM APOIO 17.753,10 ACS

214/2020 1/7/2020 20/12/2020

RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO-PROCESSAMENTO 

  DE DADOS (TONER PARA IMPRESSORA/CILINDRO 
PARA IMPRESSÃO).                     

  DESPACHO GSAD (0728056). PROC. 0002435-
42.2020.6.02.8000.

167674 339030 TIC MATCON 20.845,25 SEALMOX

227/2020 20/7/2020 20/12/2020

UA: SBEA. RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

  DE HIGIENIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE 
APROXIMADAMENTE 5.000 ITENS.       
  PROC. 0006300-10.2019.6.02.8000. 

167674 339039 ADM APOIO 475,00 SBEA

261/2020 13/8/2020 20/12/2020

 UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO. LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL. CARTÓRIO ELEITORAL DE PÃO DE

  AÇÚCAR. 11ª ZE. NOVA CONTRATAÇÃO A PARTIR DE 
01/09/2020.                      

  PROC. 0007181-50.2020.6.02.8000.

167674 339036 IEF LOCIMO 1.411,99 SAPEV

279/2020 25/8/2020 20/12/2020

UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM    

  UTILIZADOS PELO TRE-AL - ORDINÁRIO.                                           
  DECISÃO 2053 (0746816).

167674 339033 ADM LOCVEI 5.308,00 SAPEV

299/2020 3/9/2020 20/12/2020
UA:SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO 

DE 1(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DE     
  REPRESENTAÇÃO. DESPACHO SEIC 0755415.

167674 449052 INV VEICUL 122.187,50 SAPEV

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA

PE - Quantidade

RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2020 (até PE 370/2020, em 15/OUT/20)
ORÇAMENTO ORDINÁRIO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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302/2020 3/9/2020 20/12/2020

UA:SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL-GALPÃO, POR 2 MESES

  PARA ARMAZENAMENTO DOS EPI'S DOADOS PARA 
AS ELEIÇÕES 2020.                    

  PROC. 0007869-12.2020.6.02.8000.

167674 339036 IEF LOCIMO 13.000,00 SAPEV

313/2020 17/9/2020 31/12/2020

UA: SEALMOX. RESERVA DE CRÉDITO PARA 
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS, CONFORME 

DESPACHO GSAD (0764401). SEI 0008002-
54.2020.6.02.8000                        

167674 339030 ADM MATEXP 57.470,00 SEALMOX

314/2020 21/9/2020 20/12/2020
UA: SEGEC. TELEFONIA MOVEL COM PACOTE DE 

DADOS. SEI 0006731-10.2020.6.02.8000 
167674 339040 TIC COMRED 7.636,56 SEGEC

321/2020 23/9/2020 31/12/2020

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA AQUISIçãO DOS 
SERVIçOS DE EXTENSãO DE GARAN- 

TIA DE EQUIPAMENTOS HPE. CONFORME DESPACHO 
SEIC (0767507). DESPACHO     COMAP 

(0768306). SEI 0006182-97.2020.6.02.8000                                      

167674 339040 TIC MANHDW 141.780,00 STI

331/2020 25/9/2020 31/12/2020

UA: EJE. RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAçãO 
DE EMPRESAS PARA FABRICAçãO,    

CONFECçãO E IMPRESSãO DE DIVERSOS MATERIAIS 
DESTINADOS À EVENTOS DA EJE-TRE/AL DESPACHO 

COMAP (0770509). SEI 0006110-59.2020.6.02.8502.

167674 339030 ADM ESCJUD 125.726,00 EJE

332/2020 28/9/2020 20/12/2020

UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA NOVA 
CONTRATAÇÃO DE VIGILÂNCIA.            

  EFEITO FIN PREVISTO PARA 11NOV2020. UNIFICAÇÃO 
DE CONTRATOS MACEIÓ.           

  PROC 0001437-74.2020.6.02.8000

167674 339037 IEF VIGOST 142.904,47 SAPEV

333/2020 28/9/2020 20/12/2020
UA: STI. EXTENSÃO DE GARANTIA/SUPORTE DO 

PRODUTO VMWARE VCENTER STANDARD.     
  SEI 0007090-57.2020.6.02.8000. 

167674 339040 TIC MANSOF 58.198,58 STI

335/2020 24/9/2020 31/12/2020

UA: STI. RESERVA DE CRéDITO PARA CONTRATAçãO 
DE EXTENSãO DE GARANTIA E SUPORTE PARA 

EQUIPAMENTOS HPE, EM USO TRE/AL. CONFORME 
DESPACHO SEIC (0767278) E DESPACHO COMAP 

(0768299). SEI 0001761-64.2020.6.02.8000                          

167674 339040 TIC MANHDW 176.242,32 STI

339/2020 30/9/2020 20/12/2020

UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO REFERENTE À 
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 35/2018 -   

  LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE CAFÉ EXPRESSO. 
PERÍODO (7/11 A 31/12/2020).            

  PROC. 0007573-58.2018.6.02.8000.

167674 339039 ADM LOCMAQ 1.782,00 SAPEV

347/2020 6/10/2020 31/12/2020

UA. STI. RESERVA DE CRéDITO PARA REGISTRO DE 
PREçO PARA AQUISIçãO DE NOTEBOOKS

  PARA SUBSTITUIR EQUIPAMENTOS FORA DE 
GARANTIA, DEFEITUOSO E/OU OBSOLETOS  UTI-
  IZADOS. CONFORME DESPACHO GSAD (0778908). 

SEI0006837-69.2020.6.02.8000.

167674 449052 INV EQUTIC 143.193,40 STI

351/2020 7/10/2020 31/12/2020

UA: SMR. EXECUçãO DOS SERVIçOS DE DE 
FORNECIMENTO E INSTALAçãO DE ESCADAS DO  

  DO TIPO MARINHEIRO, EM AçO GALVANIZADO, COM 
GUARDA CORPO, E PLATAFORMA EM ES- 

  TRUTURA DE AçO NO EDíFIO-SEDE. PROC. SEI 3731.-
07.2020.

167674 339039 IEF MANPRE 77.906,17 SMR

352/2020 8/10/2020 20/12/2020

UA: SEPAT. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE SOM (CAIXA E  

  MICROFONE). DESPACHO SEIC (0780952).                                          
  PROC. 0009526-35.2020.6.02.8502

167674 449052 INV PERMAN 3.813,65 SEPAT

356/2020 13/10/2020 20/12/2020
UA: SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAR 
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. PROC 0009041-

23.2019.6.02.8000. DESPACHO SEIC 0782715.
167674 339039 ADM MANVEI 5.720,00 SAPEV

360/2020 13/10/2020 19/12/2020
UA:SAPEV. RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO 

DE 03  (TRêS) VEíCULOS AUTOMOTORES TIPO SEDAN. 
PROCESSO 0007583-34.2020.6.02.8000

167674 449052 INV VEICUL 194.305,00 SAPEV

364/2020 14/10/2020 20/12/2020
UA: STI. RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAÇÃO 

DE EXTENSÃO DE GARANTIA E SUPORTE PARA 
STORAGE HPE 3PAR. SEI 0001764-19.2020.6.02.8000.

167674 339040 TIC MANSOF 255.423,08 STI

367/2020 14/10/2020 20/12/2020

UA: EJE. RESERVA DE CRéDITO PARA PRORROGAR O 
CONTRATO DE MAESTRO - 33/2018.   

  PROC 0009791-37.2020.6.02.8502 VALOR MENSAL 
1000,00 PERíODO DE 17 OUT A 31 DEZ/2020.

167674 339036 ADM ESCJUD 2.466,67 EJE
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE GESTÂO ORÇAMENTÁRIA
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RESERVAS DE CRÉDITOS ATIVAS 2020 (até PE 370/2020, em 15/OUT/20)
ORÇAMENTO ORDINÁRIO

 

 

368/2020 14/10/2020 20/12/2020

UA: EJE. RESERVA DE CRéDITO PARA OBRIGAçãO 
PREVID PATRONAL DE CONTRATO DE     

  MAESTRO. 33/2018. VALOR DE 17 OUT A 31 DEZ/2020. 
MENSAL DE 200,00.  PROC 0009791-37.2020.6.02.8502

167674 339147 ADM ESCJUD 493,33 EJE

370/2020 14/10/2020 20/12/2020
UA: SMR. AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 

SOBRE RODAS.                     
  SEI 0009087-75.2020.6.02.8000.

167674 449052 INV PERMAN 8.240,00 SMR

                                             Total Geral 3.723.818,81

Bloqueio 0,00

Total sem bloqueio 3.723.818,81
Resumo geral - Reservas de créditos por ação orçamentária

Valor por ação orçamentária e ND Percentual % Total SIAFI 3.723.818,81         

Custeio 1.160.470,55 31,16

Investimento 482.700,56 12,96

Custeio 20.647,70 0,55

Custeio 1.813.225,00 48,69 Diferença 0,00

Investimento 246.775,00 6,63

3.723.818,81 100
0,00

Ação JCGA

Reforma da Sede

Capacitação

Diferença Tabela - SIAFI

Conta (622910100) Pré-empenho a liquidar

Conta (622920100) Pré-empenho empenhado

Anexo Reservas de Crédito (0787386)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 134



Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 188 ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 38.456,00 38.456,00 38.456,00 38.456,00 37.851,69 23.500,00 19.709,34 19.709,34 19.709,34
NE 323 ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 49.260,36 49.260,36 49.260,36 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
NE 699 ATIVA SERVICOS GERAIS EIRELI APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 13.184,91 13.184,91

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 103 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS DIARIAS NO PAIS 200.000,00 185.705,00 133.156,84 143.835,54 142.835,54 142.835,54 145.187,54 139.265,54 128.723,54 117.005,54
NE 104 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 7.328,00 1.504,00 10.832,00 11.832,00 12.832,00 12.832,00 12.832,00 12.832,00 12.832,00 11.488,00

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 098 DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA PASSAGENS PARA O PAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
NE 106 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS DIARIAS NO PAIS 10.922,00 10.922,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00 9.242,00
NE 107 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 6.370,00 6.370,00 3.839,50 3.839,50 3.839,50 3.839,50 3.839,50 3.839,50 3.839,50 3.839,50

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 138 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 58.374,64 58.374,64 55.224,04 50.280,12 50.280,12 49.262,27 29.801,55 28.493,30 27.540,68 27.008,31
NE 753 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 17.333,33

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 539 DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS 26.647,50 26.647,50 26.647,50 26.647,50
NE 540 DEL FINO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS 51.181,73 51.181,73 51.181,73 51.181,73

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 326 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 116.422,17 115.693,19 111.306,04 102.041,44 94.889,47 87.897,37 68.703,09

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 131 DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA PASSAGENS PARA O PAIS 85.287,92 60.927,31 19.785,10 19.785,10 19.785,10 19.785,10 19.785,10 19.785,10 19.785,10 19.785,10
NE 681 DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA PASSAGENS PARA O PAIS 17.628,41 17.628,41

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 226 TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 55.358,09 50.905,42 50.905,42 45.177,02 31.694,45 26.846,18 20.612,56 20.612,56

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 091 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 123.608,76 129.529,52 122.015,32 114.052,20 106.684,84 100.145,32 47.383,50 40.796,34 32.703,88 24.121,20

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 064 EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 944.597,00 884.083,51 811.442,41 742.277,30 697.562,96 653.832,15 433.945,75 390.745,41 347.693,07 298.461,62

Empenho Favorecido Despesa Agregada JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020 JUL/2020 AGO/2020 SET/2020 OUT/2020
NE 158 TELEFONICA BRASIL S.A. TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS 27.624,50 27.624,50 20.938,50 17.428,68 13.970,66 10.552,49 14.038,01 13.720,25 13.720,25

SALDO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS

SALDO DE EMPENHO A CADA MÊS
PI: TIC COMRED:COMUNICACAO E REDES DE DADOS

PI: IEF ENERGI:ENERGIA ELETRICA

PI: IEF AGUA:AGUA E ESGOTO

PI: ADM TELEFO:TELEFONIA FIXA

PI: ADM PASSAG:PASSAGENS E LOCOMOCAO PARA SERVIDORES

PI: ADM MATAUX:MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVICOS AUXILIARES

PI: ADM LOGIST:SERVICOS DE LOGISTICA

PI: ADM ESCJUD:ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL

PI: ADM MANVEI:MANUTENCAO E LEGALIZACAO DE VEICULOS

PI: ADM DIARIA:DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES

PI: ADM APOIO:APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0782242), encaminho

manifestação da SGO (0787383) para análise e manifestação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/10/2020, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789175 e o código CRC 0646B42F.

0006100-66.2020.6.02.8000 0789175v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
Observo do Despacho SGO 0787383, que a soma

dos itens de crédito disponível, constante do doc. 0787384,
supera em muito o valor necessário à contratação pretendida.

Dessa forma, devolvo os itens à COFIN, para
urgente resrva de crédito (servindo-se dos saldos iniciados no
item de valor R$ 536,68 até R$ 29.377,44) e evolução do feito
à análise de conformidade da contratação, de caráter
emergencial (Lei nº 13.979/2020), a cargo da ACAGE.

Por oportuno, solicito, desde já, que sejam
cancelados os pré-empenhos 205/2020 e 302/2020 da lista de
evento 0787386, o primeiro por perda do objeto, o segundo,
pela impossibildade material de contratação neste exercício,
conforme noticiado nos pertinentes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2020, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789401 e o código CRC 6951FBA1.

0006100-66.2020.6.02.8000 0789401v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À SGO,
Para cumprimento do despacho GSAD (0789401).
Em contato verbal com o Sr. Secretário, sugerimos

a utilização exclusivamente das dotações vinculadas à SAD,
desconsiderando o valor constante para reformas e utilizando
dos pré-empenhos já indicados para anulação (PE 205/2020 e
PE 302/2020).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/10/2020, às 20:38, 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
0789414 e o código CRC 4D0980C2.

0006100-66.2020.6.02.8000 0789414v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 20/10/2020, às 21:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789554 e o código CRC C7D4E755.

0006100-66.2020.6.02.8000 0789554v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 379

Observação:

Recursos remanejados da COFIN após ajuste do crédito
disponível nesta data.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 20/10/2020, às 18:10, 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
0789555 e o código CRC 0BA18AD2.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2020.
À ACAGE
 
Nos termos do Despacho GSAD (0789401),

remetemos os autos para análise dessa unidade.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/10/2020, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790616 e o código CRC 4B8FD1C6.

0006100-66.2020.6.02.8000 0790616v1
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PROCESSO : 0006100-66.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Seção de Administração de Prédios e Veículos
ASSUNTO : Contratação direta. Serviço de sanitização de ambientes.

 

Parecer nº 2023 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação direta, de caráter

emergencial, de prestadora de serviços de sanitização de
ambientes visando a higienização, com periodicidade semanal,
das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo
por fundamentação o art. 4º da Lei n.º13.979/2020, pelo prazo
de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogada por períodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de
saúde pública, conforme embasado pelo art. 4º-H, de mesma e
antedita norma, segundo as especificações do Projeto Básico
fomentado pela Unidade interessada (0774774).

 
Convém destacar, à princípio, nosso entendimento

quanto ao enquadramento de pretensa prestação de serviço
nas condições especificadas nos art. 4º-B e 4º-C da Lei
n.º13.979/2020, viabilizando a possível concretização
de procedimento de contratação direta objeto destes autos.

 
Quanto ao Projeto Básico apresentado (0774774),

alusivo à pretensa contratação, temos que este atende
satisfatoriamente ao que se encontra disciplinado no art. 4º-E
da Lei n.º13.979/2020, não se verificando, contudo, possível
aprovação deste pelo Senhor Secretário de Administração. 

 
Consta dos autos pesquisa de mercado para

estimativa dos preços praticados, com a juntada das propostas
fornecidas pelas empresas GLC Serviços Gerais (0778436),
Alagoana Eco Ambiental (0780624), Maceió Dedetização
(0780622), Mega Engenharia Ambiental (0780623) e Realiza
Gestão & Terceirizações (0780624), com apresentação de
planilha comparativa das propostas consignadas (0780676),
onde se pode verificar que a empresa REALIZA GESTÃO &
TERCEIRIZAÇÕES LTDA, CNPJ n.º 30.597.341/0001-57,
apresentou melhor proposta pelo valor global de R$ 15.279,43
(quinze mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e três
centavos), reforçando-se assim observação contida
em Despacho SEIC 0780786 de que 'sendo esta última
empresa a de menores valores analisados pelos 04 (quatro)
grupos/roteiros  que evitam uma excessiva fragmentação
contratual, segundo a justificativa do Projeto Básico e ser
uma empresa que já fora contratada por este tribunal para
objeto de mesmo fim, evento SEI 0008478-92.2020.6.02.8000'.

 
Houve a devida reserva de crédito proporcional

para os próximos dois meses de pretensa contratação
(0789554). 

 
Quanto à potencial contratada, apresentada

a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista (0780706 -

Parecer 2023 (0792270)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 142



fl.1), bem como de 'nada consta' em Consulta Consolidada do
TCU (0780706 - fls.2-3) e CADIN (0780706 - fl.4).

 
Juntada aos autos Declaração de inexistência de

prática de nepotismo firmada por seu sócio administrador
(0780778). 

 
Alusiva à pretensa contratação, cumpre reforçar a

observância ao disposto no art. 4º, §2º, da Lei nº 13.979/2020,
a seguir transcrito:

 
§ 2º  Todas as aquisições ou contratações realizadas
com base nesta Lei serão disponibilizadas, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da realização
do ato, em site oficial específico na internet,
observados, no que couber, os requisitos previstos
no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, com o nome do contratado, o
número de sua inscrição na Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de aquisição ou contratação,
além das seguintes informações:  
I – o ato que autoriza a contratação direta ou o
extrato decorrente do contrato;
II – a discriminação do bem adquirido ou do serviço
contratado e o local de entrega ou de prestação; 
III – o valor global do contrato, as parcelas do objeto,
os montantes pagos e o saldo disponível ou
bloqueado, caso exista;  
IV – as informações sobre eventuais aditivos
contratuais;  
V – a quantidade entregue em cada unidade da
Federação durante a execução do contrato, nas
contratações de bens e serviços;
VI - as atas de registros de preços das quais a
contratação se origine.

 
Verificado o presente procedimento, a fim de

anuirmos pela regularidade da contratação direta, por
dispensa de licitação, da Empresa REALIZA GESTAO &
TERCEIRIZACOES LTDA, CNPJ - 30.597.341/0001-57, pelo
valor global de R$15.279,43 (quinze mil duzentos e setenta e
nove reais e quarenta e três centavos), totalizando assim, no
prazo de 6(seis) meses, o montante de R$ 366.706,32
(trezentos e sessenta e seis mil setecentos e seis reais e trinta
e dois centavos), nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020,
recomendamos a adoção das seguintes providências:

 
* Aprovação, pelo Senhor Secretário de

Administração, do Projeto Básico que alicerçou este
procedimento (0774774); 

* Formalização de instrumento contratual
necessário para o pretenso acordo, em face dos valores
envolvidos, ensejando assim na obrigatoriedade preconizada
pelo art. 62 da Lei n.º 8.666/93, cuja minuta deverá ser
submetida a prévia autorização pela Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral;     

* Apresentação de autorização dos órgãos e
conselhos competentes em que a empresa proponente
demonstre a devida aptidão para a realização dos serviços
objeto desta contratação, segundo os requisitos especificados
no Projeto Básico (0774774);

* Demonstração de que a empresa proponente
atende aos critérios de sustentabilidade referenciados no
Projeto Básico que rege este procedimento (0774774),
apresentando técnicas e materiais a serem utilizados nos
serviços, com as respectivas homologações, quando exigíveis.

 
Em face dos apontamentos acima, sugerimos o

retorno destes à Secretaria de Administração para
conhecimento e providências. 
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Por oportuno, considerando que foi constituída,

por meio da Portaria da Presidência n.º 252/2020 (0741291),
Comissão de Planejamento da Contratação visando a
concretização da contratação objeto deste procedimento,
suscitamos, mesmo se demonstrando como medida tardia, que
o Projeto Básico que alicerçou este procedimento
(0774774) seja do conhecimento de todos os membros
componentes da antedita Comissão, a fim de que estes
possam subscrever alusivo documento ou mesmo
apresentar sugestões a serem oportunamente aproveitadas
pela Administração em procedimentos posteriores de mesma
natureza. 

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 23/10/2020, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 23/10/2020, às 18:17, 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
0792270 e o código CRC 7651410A.

0006100-66.2020.6.02.8000 0792270v33
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DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2020.
Em face do Parecer 2023 (doc. 0792270), remeto os

autos à SAPEV e à AAMO, para que os demais membros da
comissão instituída subscrevam o Projeto Básico que instruiu
a cotação (doc. 0774774), que ora aprovo, por conter os
elementos suficientes e necessários à especificação do objeto,
delimitando os termos e condições da futura avença.

Os membros da Comissão deverão, em despacho
conjunto, atestar a conformidade da proposta aos Projeto
Básico, inclusive quanto aos aspectos de sustentabilidade,
apresentando técnicas e materiais a serem utilizados nos
serviços, com as respectivas homologações, quando exigíveis.

Por sua vez, a SEIC deverá complementar a
instrução no sentido de solicitar da proponente a autorização
dos órgãos e conselhos competentes de que a empresa
demonstre a devida aptidão para a realização dos serviços
objeto desta contratação, segundo os requisitos especificados
no Projeto Básico.

Também em atenção ao citado Parecer, remeto os
autos à SLC, para elaborar a minuta contratual, que deve
espelhar os termos e cndições assinalados no mencionado
Projeto Básico.

Solicito a todos prioridade de tramitação do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/10/2020, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0793775 e o código CRC 221E7BBB.

0006100-66.2020.6.02.8000 0793775v1
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E-mail - 0794238

Data de Envio: 
  26/10/2020 12:30:39

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

Para:
    realizaterceirizacoes@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS - Sanitização - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados,

Para que possamos dar continuidade a contratação, nosso orgão de controle interno, verificou a ausência
na instrução de dois pontos fundamentais para a continuidade, a saber: 

* Apresentação de autorização dos órgãos e conselhos competentes em que a empresa proponente
demonstre a devida aptidão para a realização dos serviços objeto desta contratação, segundo os
requisitos especificados no Projeto Básico (0774774);

* Demonstração de que a empresa proponente atende aos critérios de sustentabilidade referenciados no
Projeto Básico que rege este procedimento (0774774), apresentando técnicas e materiais a serem
utilizados nos serviços, com as respectivas homologações, quando exigíveis.

Saliento que ambos requisitos encontram-se amparados no Projeto Básico ,ITEM 6 E 7 ,a vossa senhoria
enviado anteriormente e que reencaminho em anexo.Juntando neste e-mail o necessário e dando ciência.

Peço a máxima Urgência no atendimento.

Atenciosamente

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)98137-0017.
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Projeto_0774774.html
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Contrato nº XX/2020
Processo nº 0006100-66.2020.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
HIGIENIZAÇÃO  DE  AMBIENTES,  CELEBRADO
ENTRE  A  UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, E A EMPRESA
REALIZA GESTÃO & TERCEIRIZAÇÕES 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 -
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº  105.822
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa
REALIZA GESTÃO & TERCEIRIZAÇÕES LTDA.,  situada na Avenida Major Vicente Sabino, nº 44 –
Galeira Miosótio, 1º andar, sala 104 – Gruta de Lourdes, CEP: 57052-485, Fone: (82) 3027-0727, e-
mail:  realizaterceirizacoes@gmail.com,  inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.597.341/0001-57, daqui
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  Igor  Ewerton  Florindo
Rytchysky, RG nº 2001006016930 SSP/AL e CPF nº 069.977.394-66, resolvem celebrar o presente
contrato de prestação de serviços, com  fundamento no art. 24, inciso II,  da Lei nº 8.666/93,
devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

             Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93 e alterações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  e,  no  que  couber,  os  demais  preceitos  de  direito  público  e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível
no site www.tre-al.gov.br  .  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

 O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de higienização  de
ambientes para a sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com os
mandamentos e especificações aqui  descritos, e com os termos da proposta de preços da
Contratada, os quais integram este instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

           O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 15.279,43 (quinze mil, duzentos
e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Na tabela abaixo estão discriminados os locais e valores dos serviços.

   GRUPO 1

IMÓVEL 
ENDEREÇO ÁREA VALOR  LOCAL 

Edifício 
Sede Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo) 3.815,70 R$ 1.869,69 

Edifício 
Sede 

Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio 
Antigo) 3.164,87 R$ 1.550,79 

Fórum 
Eleitoral - 
Maceió 

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 1.415,50 R$ 693,60 

Galpão de 
Urnas -
Maceió 

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL 992,83 R$ 486,49 

Galpões
(B-C-D) Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL 812,36 R$ 398,06 

Sede da 
Biblioteca Av. Aristeu de Andrade, 406 – Farol, Maceió-AL 504,00 R$ 246,96 

SUBTOTAL 10.705,26 R$ 5.245,58 

   GRUPO 2

22ª e 55ª
ZE’s 

Fórum Eleitoral de Arapiraca 
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 513,85 R$ 750,22 

45ª ZE Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL 134,05 R$ 195,71 

10ª ZE Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL 179,48 R$ 262,04 

46ª ZE Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL 102,00 R$ 148,92 

31ª ZE Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 255,10 R$ 372,45 

19ª ZE 
Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do 

Ipanema-AL 280,33 R$ 409,28 

50ª ZE Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL 153,78 R$ 224,52 

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL 24,30 R$ 35,48 

39ª ZE Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL 137,20 R$ 200,31 

40ª ZE Rua Vereador João Dantas, 424 A e B, Centro, Delmiro Gouveia/
AL 

334,00 R$ 487,64 

40ª ZE P.A Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL 305,37 R$ 445,84 

51ª ZE Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL 240,00 R$ 350,40 

11ª ZE Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL 128,10 R$ 187,03 

29ª ZE Rua 22 de dezembro, 181, Centro, Batalha-AL 300,00 R$ 438,00 

SUBTOTAL 3.087,56 R$ 4.507,84 

   GRUPO 3

15ª ZE 
Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio 

Largo-AL 301,95 R$ 377,44 

09ª ZE Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL 157,44 R$ 196,80 

Minuta de contrato (0794819)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 149



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

21ª ZE 
R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos 

Palmares-AL 256,20 R$ 320,25 

16ª ZE Praça Osman Costa Pinto, S/N, Centro, São José da Laje-AL 24,75 R$ 30,94 

53ª ZE 
Praça  Laurentino  Gomes  de  Barros,  01  A  Centro,  Joaquim
Gomes-

AL 
110,00 R$ 137,50 

16ª ZE P.A Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia Leopoldina-
AL 

28,00 R$ 35,00 

17ª ZE 
Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do 

Quitunde-AL 50,00 R$ 62,50 

12ª ZE Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL 116,90 R$ 146,13 

14ª ZE Rua da Jaqueira nº 185, Centro, Porto Calvo-AL 210,78 R$ 263,48 

14ª ZE P.A Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL 199,55 R$ 249,44 

07ª ZE 
Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: 
Comendador 

Tércio Wanderley, Coruripe-AL 
134,40 R$ 168,00 

13ª ZE 
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia, 

Penedo-AL 227,82 R$ 284,78 

08ª ZE Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL 201,60 R$ 252,00 

SUBTOTAL 2.019,39 R$ 2.524,24 

   GRUPO 4

26ª ZE 
Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal 
Deodoro-

AL 
257,35 R$ 383,45 

48ª ZE Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL 76,32 R$ 113,72 

48ª ZE P.A
Rua Izaura Bastos de Araújo, 40, Referência Rua do Colégio, 

Centro, Maribondo-AL 340,00 R$ 506,60 

06ª ZE Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL 132,00 R$ 196,68 

05ª ZE Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL 125,86 R$ 187,53 

28ª ZE Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL 167,59 R$ 249,71 

44ª ZE Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL 165,63 R$ 246,79 

20ª ZE Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, Traipu 32,24 R$ 48,04 

49ª ZE 
Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São

SebastiãoAL. R$ 210,27 

37ª ZE 
Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do 

Colégio-AL 92,96 R$ 138,51 

37ª ZE P.A Av. Santos Filho, 38, Igreja Nova-AL 93,35 R$ 139,09 

34ª ZE Rua Pedro Cavalcante, 458, Centro, Teotônio Vilela-AL 127,70 R$ 190,27 

47ª ZE Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL 202,49 R$ 301,71 

18ª ZE 
Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, Centro, São Miguel dos 

Campos-AL 60,00 R$ 89,40 

SUBTOTAL 2.014,61 R$ 3.001,77 

TOTAIS 17.826,82 R$ 15.279,43 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente quanto aos serviços prestados no
mês anterior, mediante ordem bancária em favor da contratada, no prazo de até 06 (seis) dias
úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura válida, devidamente atestada e mediante a
apresentação da seguinte documentação em vigor: 
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a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União,
emitida pela Receita Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  os  valores  atinentes  a
penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da
documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização,
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  O CNPJ  da empresa Contratada deverá  ser  o  mesmo para  efeito  de
emissão de notas fiscais. 

PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável. 

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO -  O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e
contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de
nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Regime
Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e  Contribuições  devidos  pela  Microempresa  e
Empresa  de  Pequeno  Porte,  instituído  pela  Lei  Complementar  nº  123/2006,  mediante
comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº
480/2004 e suas alterações. 

PARÁGRAFO  OITAVO  -  Se  a  empresa  for  optante  pelo  SIMPLES,  deverá  anexar  à  nota  fiscal
documento que comprove tal  opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o
valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima.

PARÁGRAFO NONO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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 A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor
designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, relativos
ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da Despesa n°
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho
nº XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor de R$ XX (XXXXXX).

PARÁGRAFO ÚNICO -  As despesas nos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações
orçamentárias  pertinentes,  previstas  para  o  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas  na  Lei
Orçamentária de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Apresentar  cronograma  de  visitações  aos  locais  de  prestação  dos  serviços  com
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, informando data e horário estimados
para início e conclusão dos trabalhos; 

a.1) Os serviços serão preferencialmente prestados em dias úteis e seu cronograma deverá
respeitar os limites de horário estabelecidos na Portaria Conjunta n.º24/2020, que são, de
segunda a sexta, em dias úteis, das 12:00h às 19:00h, aos sábados, domingos e feriados,
das 15:00h às 19:00h,  bem como os horários  dos normativos que sucedam a referida
portaria, do que a Contratada será notificada por escrito e com antecedência mínima de 72
(setenta e duas) horas;

a.2) Haverá tolerância de até 60 (sessenta) minutos em relação ao horário estimado no
cronograma de serviços, jamais ultrapassando-se os limites de horário indicados na alínea
a.1, evitando-se pagamento por serviço extraordinário aos servidores;

a.2.1)  Após  esse  prazo,  os  serviços  poderão  ser  realizados,  exceto  quando  sua
execução implique a ultrapassagem dos limites de horário indicados no subitem 5.1.1,
sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste documento;

a.3) O cronograma será avaliado pelo Contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

a.3.1) Caso o cronograma seja aprovado, a Contratada receberá autorização imediata
para início dos serviços;

a.3.2) Caso o cronograma seja reprovado, a Contratada será comunicada sobre as
alterações necessárias e retornará com os ajustes no  prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

b) Apresentar relação nominal dos funcionários que realizarão os serviços, por localidade,
com números de telefone para contato, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas do início dos serviços;

c) Apresentar relação nominal dos funcionários que realizarão os serviços, por localidade,
com números de telefone para contato, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas do início dos serviços;
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d) Apresentar comprovação de qualificação de sua equipe técnica, conforme descrito no
subitem 3.4 do Projeto Básico (Anexo I), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas do início dos serviços;

e) Cumprir os critérios de sustentabilidade e logística reversa constantes deste documento;

f) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto no
Projeto Básico, ressaltando-se que não se manterá, em hipótese alguma, qualquer relação
de emprego com o  Contratante,  sendo de  exclusiva  responsabilidade da Contratada as
despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais;

g)  Disponibilizar  endereço de correio  eletrônico para  recebimento  de comunicações que
serão consideradas válidas para os fins descritos no Projeto Básico (Anexo I) e telefone para
contatos urgentes com Preposto no momento da assinatura do instrumento contratual;

h) Iniciar os serviços no  prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de assinatura do
contrato;

i) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

j) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos julgados necessários;

k) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações
técnicas exigidas pelo CONTRATANTE;

l)  Arcar  com  o  pagamento  das  obrigações  trabalhistas,  comerciais,  previdenciárias  e
tributárias  decorrentes  da  contratação,  sendo que o pessoal  colocado à  disposição  dos
serviços é de sua inteira responsabilidade, não cabendo transferi-la, em hipótese alguma, ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do
presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO   - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade,
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo
se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO  - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou
parcial dos serviços objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação
de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em
linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de
acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a
nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a:

a) Apresentar o local livre de pessoas e animais para a realização dos serviços, devendo estar
as mesas e superfícies em geral, poltronas e cadeiras livres de papéis, caixas de documentos
e demais objetos que possam ocupar ou dificultar a penetração do produto nas superfícies
desejadas. O ambiente deve estar limpo e higienizado, livre de sujidades visíveis;
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b) Manter o local livre de pessoas e animais após a aplicação do produto, por 01 (uma) hora,
ou prazo inferior, a depender da informação técnica prestada pela Contratada;

c)  Notificar por escrito à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na prestação
dos serviços;

d)  Assegurar  o  livre  acesso  dos  empregados  da  contratada  quando  devidamente
identificados,  aos  locais  em  que  devam  executar  suas  tarefas,  conforme  programação
comunicada ao Contratante;

e) Atestar as faturas no prazo máximo de 4 dias úteis, a contar do seu recebimento, desde
que não haja fato impeditivo para o qual, de alguma forma, tenha concorrido a Contratada;

f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

g) Aprovar a execução do cronograma de serviços apresentado pela Contratada;

h) Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de comunicações que serão
consideradas  válidas  para  os  fins  descritos  no  Projeto  Básico  (Anexo  I)  e  telefone  para
contatos urgentes;

i) Realizar vistorias nos locais, acompanhar e conferir a execução dos serviços;

j)  Efetuar  o  pagamento  à  Contratada  na  forma  estabelecida  na  Cláusula  Quinta  deste
contrato.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, contado a partir da
data da assinatura deste instrumento, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no

SICAF, pelo prazo de até cinco anos,  sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das
demais cominações legais,  garantido o direito  à ampla defesa, ao contratado que, convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta:

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

II - não entregar a documentação exigida;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;
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VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às sanções
administrativas aqui  previstas,  a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL,
conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado juntamente as multas
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garanti-
dos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções:

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

b) multa de  1% (um por cento) por hora ou fração de hora de atraso adicional à do subitem
5.1.2 no cumprimento ao cronograma, até o limite de 6% (seis por cento), por ocorrência;

c) multa de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso
no cumprimento do objeto ou na correção da irregularidade, calculada sobre o valor integral
contratado;

d) multa de  20% (vinte por cento), sobre o valor integral do Contrato, em razão de recusa em
assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas;

e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar
com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de realização dos serviços de forma parcial, o valor da(s) mul-
ta(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

PARÁGRAFO QUINTO - Poderão ser aplicadas, ainda, as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não su-
perior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra-
ção Pública.

PARÁGRAFO SEXTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO  SÉTIMO  -  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.
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PARÁGRAFO OITAVO -  O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total ou
parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei
nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO DEZ - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de
05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº
8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO ONZE -  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao contratado.

PARÁGRAFO DOZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO TREZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

PARÁGRAFO QUATORZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas.

PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando
for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito
Privado.

PARÁGRAFO DEZESSEIS  -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da
União.

CLÁUSULA DOZE – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA REVERSA

Caberá  à  contratada  executar  os  serviços  em  estrita  conformidade  com  os
requisitos  de  licenciamento,  procedimentos  e  práticas  operacionais  definidos  pela  ANVISA,
destacando-se as metodologias direcionadas para a redução do impacto ao meio ambiente, à
saúde do consumidor e do aplicador dos produtos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos utilizados deverão ter as seguintes características:

a) não causarem manchas;

b) serem antialérgicos;

c) tornarem-se inodoros no máximo após 120 (cento e vinte) minutos da
aplicação;

d) serem inofensivos à saúde humana;
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e)  estarem  compreendidos  dentre  aqueles  permitidos  pela  Portaria
10/85 e suas atualizações, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde;

f) aqueles aplicados nos espelhos d’água para combate às larvas de
moscas não deverão ser nocivos às plantas e peixes;

g)  não  danificarem ou  causarem a  morte  da  plantas  dos  canteiros,
árvores e gramados;

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Os produtos utilizados, além de obedecerem às exigências prescritas
nos  itens  anteriores,  deverão  ser  devidamente  licenciados  pela  entidade  sanitária  pública
competente;

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A contratada deverá efetuar o recolhimento das embalagens vazias e
respectivas tampas dos produtos utilizados, comprovando a destinação final ambientalmente
adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010;

PARÁGRAFO QUARTO -  A  contratada  deverá  fornecer  aos  empregados  os  equipamentos  de
segurança  que  se  fizerem  necessários  para  a  execução  de  serviços  e  fiscalizar  o  uso,  em
especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE.

PARÁGRAFO QUINTO -  A contratada deverá realizar o serviço com aplicação de produtos não
agressivos ao meio ambiente, ficando obrigada a estruturar e implementar sistemas de logística
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso, de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores
e  comerciantes  de: (i) agrotóxicos,  seus  resíduos  e  embalagens; (ii) pilhas  e
baterias; (iii) pneus; (iv) óleos  lubrificantes,  seus  resíduos  e  embalagens; (v) lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e, (vi) produtos eletroeletrônicos e
seus componentes (Lei 12.305/2010, art. 33 e seus incisos).

a) A contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado
dos materiais utilizados/trocados durante a prestação do serviço objeto da contratação,
bem como de seus resíduos e embalagens, nos termos da Lei nº 12.305/2010.

b)  Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local.

c) Utilização racional de recursos naturais como água e energia.

d) Geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.

e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.

f) Uso de inovações que reduzam o impacto sobre recursos naturais.

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos
bens e serviços.

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei n°
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES

           Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas,
nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
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CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA E À PROPOSTA DA CONTRATADA

                        O disposto neste contrato vincula-se à autorização da dispensa, acostada ao evento SEI
n° XXXX, bem como à proposta da Contratada, sob evento nº 0780624.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO

         O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

             Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas  cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas
abaixo:

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020.

Pelo TRE/AL  
                                     Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

                                              Presidente

Pela Empresa        
                                                      Igor Ewerton Florindo Rytchysky
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA

1.1.  Contratação  emergencial  de  empresa  especializada  em
higienização  de  ambientes  para  a  sanitização  das  unidades  do  Tribunal  Regional
Eleitoral de Alagoas, com fundamento no art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera
dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos
destinados  ao  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional decorrente do coronavírus.

1.2.  Propõe-se  a  contratação  pelo  prazo  de  06 (seis) meses,  com
fundamento no art. 4º-H, da Lei n.º13.979/2020, podendo ser prorrogado por períodos
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação
de emergência de saúde pública.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A  Seção  de  Administração  de  Prédios  e  Veículos  –  SAPEV,
considerando  suas  atribuições  e  face  à  pandemia  de  COVID-19,  com  vistas  à
manutenção de adequadas condições sanitárias da sede, cartórios eleitorais e demais
edifícios  utilizados  pela  Justiça  Eleitoral  em  Alagoas  para  a  execução  de trabalho
presencial, entende necessário o serviço de sanitização dos ambientes.

2.2.  A  contratação  se justifica pela  necessidade  de  realizar
a desinfecção dos ambientes para mantê-los em condições sanitárias de uso, para a
preservação da saúde dos colaboradores e clientes desta Especializada em Alagoas,
utilizando-se  da  Nota  Técnica  n.º26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA  e  suas
atualizações,  bem  como  referindo-se  ao  Plano  de  Retomada  Gradual  do  Trabalho
Presencial do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sem prejuízos de outras orientações
e  protocolos  úteis  ao  propósito  da  contratação  e  necessárias  adequações  às
possibilidades executivas deste Regional.

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas
do Tribunal  Regional  Eleitoral  do  Alagoas,  Cartórios  Eleitorais  e  Postos  de
Atendimento, com  frequência  semanal,  utilizando-se de  saneantes  testados  e
aprovados  pela  ANVISA  para  microrganismos  mais  resistentes,  e  utilizados  como
medida complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19.

3.1.1.  As  instalações  a  serem  sanitizadas  foram  agrupadas  em  04
(quatro)  roteiros  de  execução,  com vistas  a  racionalizar  itinerários  e  oportunizar  a
participação de um maior  número  de  interessados,  já  que será  possível  apresentar
proposta para um ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04 (quatro)
grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual, com potencial de exaurir
ou até  mesmo suplantar  a  capacidade gerencial  do  TRE/AL,  justo  em momento  de
demanda aumentadíssima em razão das Eleições 2020.

3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e
materiais com efeito desinfetante imediato sobre as superfícies, sem deixar resíduos de
compostos  químicos  em  paredes,  pisos,  móveis  e  equipamentos,  possibilitando  a
reentrada  no  local  em  até  01 (uma)  hora,  tendo-se  em  vista  a  necessidade  de
disponibilidade  máxima  das  instalações  para  os  trabalhos  relacionados  às  Eleições
2020.
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3.3. A  contratada  deverá  disponibilizar  todos  os  materiais,  EPI's,
equipamentos e produtos necessários e adequados à realização do serviço, obedecendo
rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo de prestação e de ambiente.

3.4. A  equipe  técnica  deverá  possuir  qualificação  e  treinamento
adequados para a execução, manuseio dos equipamentos e produtos, bem como fazer o
descarte  sustentável  das  embalagens  e  resíduos.  O  fornecimento  e  uso  de  EPI's  é
obrigatório.

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

4.1. Apresentar o local livre de pessoas e animais para a realização dos
serviços, devendo estar as mesas e superfícies em geral, poltronas e cadeiras livres de
papéis,  caixas de documentos e demais  objetos  que possam ocupar  ou dificultar  a
penetração  do  produto  nas  superfícies  desejadas.  O  ambiente  deve  estar  limpo  e
higienizado, livre de sujidades visíveis.

4.1.2. Manter o local livre de pessoas e animais após a aplicação do
produto,  por  01 (uma)  hora,  ou  prazo  inferior,  a  depender  da  informação  técnica
prestada pela Contratada.

4.2. Notificar por escrito à contratada, toda e qualquer irregularidade
constatada na prestação dos serviços.

4.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada quando
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas, conforme
programação comunicada ao Contratante;

4.4. Atestar as faturas no prazo máximo de 4 dias úteis, a contar do
seu recebimento, desde que não haja fato impeditivo para o qual, de alguma forma,
tenha concorrido a contratada.

4.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela Contratada.

4.6. Aprovar a execução do cronograma de serviços apresentado pela
Contratada.

4.7. Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de
comunicações  que  serão  consideradas  válidas  para  os  fins  descritos  neste  Projeto
Básico e telefone para contatos urgentes.

4.8. Realizar vistorias nos locais, acompanhar e conferir a execução dos
serviços.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Apresentar cronograma de visitações aos locais de prestação dos
serviços com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, informando data e
horário estimados para início e conclusão dos trabalhos;

5.1.1. Os serviços serão preferencialmente prestados em dias úteis e
seu  cronograma deverá  respeitar  os  limites  de  horário  estabelecidos  na  Portaria
Conjunta  n.º24/2020,  que  são,  de  segunda  a  sexta,  em  dias  úteis,  das  12:00h  às
19:00h, aos sábados, domingos e feriados, das 15:00h às 19:00h, bem como os horários
dos normativos que sucedam a referida portaria, do que a Contratada será notificada
por escrito e com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;

5.1.2. Haverá tolerância de até 60 (sessenta) minutos em relação ao
horário  estimado no cronograma de serviços,  jamais  ultrapassando-se os limites  de
horário indicados no subitem 5.1.1, evitando-se pagamento por serviço extraordinário
aos servidores;
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5.1.2.1.  Após esse prazo,  os serviços poderão ser  realizados,  exceto
quando sua execução implique a ultrapassagem dos limites de horário indicados no
subitem 5.1.1, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste documento;

5.1.3.  O cronograma será avaliado pelo  Contratante no prazo de 24
(vinte e quatro) horas;

5.1.3.1.  Caso  o  cronograma  seja  aprovado,  a  Contratada  receberá
autorização imediata para início dos serviços;

5.1.3.2.  Caso  o  cronograma  seja  reprovado,  a  Contratada  será
comunicada sobre as alterações necessárias e retornará com os ajustes no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.

5.2.  Apresentar  relação  nominal  dos  funcionários  que  realizarão  os
serviços,  por  localidade,  com números de  telefone para  contato,  com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início dos serviços;

5.3. Apresentar  relação  nominal  dos  funcionários  que  realizarão  os
serviços,  por  localidade,  com números de  telefone para  contato,  com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início dos serviços;

5.4.  Apresentar  comprovação  de qualificação de sua equipe  técnica,
conforme descrito no subitem 3.4, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas do início dos serviços;

5.5.  Cumprir  os  critérios  de  sustentabilidade  e  logística  reversa
constantes deste documento.

5.5. Manter  quadro  de  pessoal  suficiente  para  atendimento  dos
serviços, conforme previsto neste Projeto Básico, ressaltando-se que não se manterá,
em  hipótese  alguma,  qualquer  relação  de  emprego  com  o  Contratante,  sendo  de
exclusiva  responsabilidade  da  Contratada  as  despesas  com  todos  os  encargos  e
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.

5.6. Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de
comunicações  que  serão  consideradas  válidas  para  os  fins  descritos  neste  Projeto
Básico e telefone para contatos urgentes com Preposto no momento da assinatura do
instrumento contratual.

5.7. Iniciar os serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
data de assinatura do contrato.

6. DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

6.1. Apresentar autorização dos órgãos e conselhos competentes (ex.
alvarás, ART - Anotações de Responsabilidade Técnica, etc.), demonstrando aptidão para
a realização dos serviços.

6.2.  Realizar  demonstração  de  que atende  aos  critérios  de
sustentabilidade constantes deste documento, no que se refere aos subitens 7.1, 7.2 e
7.3,  apresentando  técnicas  e  materiais  a  serem  utilizados  nos  serviços,  com  as
respectivas homologações, quando exigíveis.

6.3. Apresentar proposta de preços considerada mais vantajosa, para
um ou mais grupos/roteiros, com valores individualizados por localidade e totais por
grupo/roteiro e total geral.

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA REVERSA

7.1. Caberá à contratada executar os serviços em estrita conformidade
com os requisitos de licenciamento,  procedimentos e práticas operacionais definidos
pela ANVISA, destacando-se as metodologias direcionadas para a redução do impacto
ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador dos produtos.
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7.2. Os produtos utilizados deverão ter as seguintes características:

a) não causarem manchas;

b) serem antialérgicos;

c) tornarem-se inodoros no máximo após 120 (cento e vinte) minutos da
aplicação;

d) serem inofensivos à saúde humana;

e)  estarem  compreendidos  dentre  aqueles  permitidos  pela  Portaria
10/85 e suas atualizações, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde;

f) aqueles aplicados nos espelhos d’água para combate às larvas de
moscas não deverão ser nocivos às plantas e peixes;

g)  não  danificarem ou  causarem a  morte  da  plantas  dos  canteiros,
árvores e gramados;

7.3.  Os  produtos  utilizados,  além  de  obedecerem  às  exigências
prescritas  nos  itens  anteriores,  deverão  ser  devidamente  licenciados  pela  entidade
sanitária pública competente;

7.4. A contratada deverá efetuar o recolhimento das embalagens vazias
e  respectivas  tampas  dos  produtos  utilizados, comprovando  a  destinação  final
ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010;

7.5. A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizar o uso,
em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE.

7.6. A contratada deverá realizar o serviço com aplicação de produtos
não  agressivos  ao  meio  ambiente,  ficando  obrigada  a  estruturar  e  implementar
sistemas de logística reversa,  mediante retorno dos produtos após o uso,  de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos,
os fabricantes,  importadores,  distribuidores e comerciantes  de: (i) agrotóxicos,  seus
resíduos e embalagens; (ii) pilhas e baterias; (iii) pneus; (iv) óleos lubrificantes, seus
resíduos e embalagens; (v) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de
luz mista; e, (vi) produtos eletroeletrônicos e seus componentes (Lei 12.305/2010, art.
33 e seus incisos).

7.6.1.  A  contratada  deverá  efetuar  o  recolhimento  e  o  descarte
adequado dos materiais utilizados/trocados durante a prestação do serviço objeto da
contratação,  bem  como  de  seus  resíduos  e  embalagens,  nos  termos  da  Lei  nº
12.305/2010.

7.6.2.  Preferência  para  materiais,  tecnologias  e  matérias-primas  de
origem local.

7.6.3. Utilização racional de recursos naturais como água e energia.

7.6.4. Geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.

7.6.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra.

7.6.6.  Uso  de  inovações  que  reduzam  o  impacto  sobre  recursos
naturais.

7.6.7. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados
nos bens e serviços.

8. DO PAGAMENTO 

Minuta de contrato (0794819)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 162



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mensalmente  quanto  aos  serviços
prestados no mês anterior, mediante ordem bancária em favor da contratada, no prazo
de  até  06 (seis)  dias  úteis,  a  contar  da  apresentação  da  nota  fiscal/fatura  válida,
devidamente  atestada e  mediante  a  apresentação  da  seguinte  documentação  em
vigor:

a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND;

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e
à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do
Trabalho.

8.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

8.3. A  apresentação  da  nota  fiscal  com  incorreções  ou
desacompanhada  da  documentação  requerida  acima  implicará  na  sua  devolução  à
CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir
da data de sua reapresentação.

8.4. O CNPJ da empresa Contratada deverá ser o mesmo para efeito de
emissão de notas fiscais.

8.5. O preço contratado será fixo e irreajustável.

8.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

8.7. O TRE/AL  reterá,  na  fonte,  sobre  os  pagamentos  efetuados,  os
tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004,
modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007.

8.8. Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo
Regime Especial  Unificado  de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos  pela
Microempresa  e  Empresa  de  Pequeno  Porte,  instituído  pela  Lei  Complementar  nº
123/2006,  mediante  comprovação  da  opção  ou  se  encontre  em uma das  situações
elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004 e suas alterações posteriores.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

a) 1% (um por cento) por hora ou fração de hora de atraso adicional à
do subitem 5.1.2 no cumprimento ao cronograma, até o limite de 6% (seis por cento),
por ocorrência;

b) 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção da irregularidade, calculada
sobre o valor integral contratado;

c) 20% (vinte por cento), sobre o valor integral do Contrato, em razão
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.

9.1.1. Na hipótese da entrega do objeto ser efetuada de forma parcial,
o valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do objeto em
atraso.

9.2. Poderão  ser  aplicadas  ainda  as  seguintes  sanções:  suspensão
temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
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Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administração Pública.

9.3. O  valor  da  multa,  apurado  após  regular  procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL
ou cobrado judicialmente.

9.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

9.5.  A  Contratada,  quando não  puder  cumprir  os  prazos  estipulados
para a prestação do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada  de  pedido  de  prorrogação,  nos  casos  de  ocorrência  de  fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

9.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Qualquer  documento  ou  informação  requerida  pelo
CONTRATANTE deverá ser enviada ou prestada no prazo máximo de 48 h (quarenta e
oito horas).

10.2.  Consta do anexo a  relação  dos  grupos/roteiros  a  serem
atendidos por meio da contratação pretendida nos termos deste documento.

10.3. O Contratante poderá rescindir o presente contrato na hipótese
de  cessação  da  situação  de  emergência  de  saúde  pública,  devendo  comunicar  a
Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da desmobilização, não cabendo
qualquer indenização oriunda dessa rescisão.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
À AJ-DG, para análise da minuta de contrato.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 26/10/2020, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794820 e o código CRC E05CBAE1.

0006100-66.2020.6.02.8000 0794820v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2020.
À SLC,
 
Para incorporar à minuta apresentada, os

aperfeiçoamentos determinados no Despacho SAD 0793775,
além de alterar a fundamentação da contratação (preâmbulo)
e ajustar a redação da cláusula dez (com menção ao Art. 4º-H
da Lei nº 13.979/2020), conforme Despacho SEIC 0780786.  

 
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 26/10/2020, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0794953 e o código CRC 9825A20B.
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

7643013       17/09/2020 17/09/2020 17/12/2020

Dados básicos:

CNPJ : 30.597.341/0001-57

Razão Social : REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA

Nome fantasia : REALIZA

Data de abertura : 01/06/2018

Endereço:

logradouro: R MAJ VICENTE SABINO

N.º: 44 Complemento: SALA 104

Bairro: GRUTA DE LOURDES Município: MACEIO

CEP: 57052-485 UF: AL

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras

e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição

21-47 Aplicação de agrotóxicos e afins - Lei nº 7.802/1989

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação ZWWZ3BHTR6LUJPV5

IBAMA - CTF/APP 17/09/2020 - 15:36:28
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logo
Maceió

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO
Número 8194

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET

Razão Social: REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA CNPJ: 30.597.341/0001-57 Inscrição Municipal: 901437034
Nome Fantasia: REALIZA Protocolo: ALP2005977223 Cadastro Imobiliário: 29383854

Logradouro: AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR, 44 Complemento: LOTE JACUTINGA E LILOTA ;QUADRA
A;LOTE 19;

Data Emissão: QUARTA, 07 DE OUTUBRO
DE 2020

Número: 44 CEP: 57052480
Bairro: GRUTA DE LOURDES Nota: UNIDADE PRODUTIVA

Área do Imóvel:

CNAE: Descrição

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4924-8/00 - Transporte escolar

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros

8220-2/00 - Atividades de teleatendimento

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS
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CNAE: Descrição

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas

praças e calçadas

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330-4/02 - Instalação de portas

janelas

tetos

divisórias e armários embutidos de qualquer material

6209-1/00 - Suporte técnico

manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8020-0/02 - Outras atividades de serviços de segurança

4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4322-3/01 - Instalações hidráulicas

sanitárias e de gás

3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
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CNAE: Descrição

9700-5/00 - Serviços domésticos

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

7112-0/00 - Serviços de engenharia

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado

de ventilação e refrigeração

4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros

sob regime de fretamento

intermunicipal

interestadual e internacional

3329-5/01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial

exceto consultoria técnica específica

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

Anexo Certidões/Declarações/Alvarás (0796000)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 172



CNAE: Descrição

7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

4391-6/00 - Obras de fundações

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

Observações

Emitido de acordo com Lei Federal nº 13.874/2019, Lei Municipal 6774/2018 e Decreto Municipal 8903/2020 
Autorizado conforme artigo 16 da Lei Nº 6774 de 23 de agosto de 2018 
Este documento deverá permanecer exposto em local visível, conforme Art. 396 da Lei Nº 3538 de 23 de dezembro de
1985.
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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 
E DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA REVERSA 

 

 

 

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA, CNPJ nº 30.597.341/0001-57, situada 

na R. Maj. Vicente Sabino, 44, Galeria Miosótis, Sala 104 – Gruta de Lourdes, Maceió 

– Alagoas, CEP 57052-485, telefone comercial / WhatsApp: (82) 3027-0727, e-mail: 

realizaterceirizacoes@gmail.com, por intermédio de seu sócio administrador, IGOR 

EWERTON FLORINDO RYTCHYSKYI, RG nº 2001006016930 SSP/AL, CPF nº 069.977.394-

66, DECLARA, para os devidos fins, que tem plena ciência dos itens 6 e 7 do Projeto 

Básico nº 0774774 – TRE/AL, referente aos requisitos de contratação e dos critérios 

de sustentabilidade e logística reversa. 

 

 

Maceió/AL, 27 de outubro de 2020. 

 

 

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA 

CNPJ nº 30.597.341/0001-57 
IGOR EWERTON FLORINDO RYTCHYSKY 

Sócio Administrador 
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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

 

 

JUSTIFICATIVA DE NÃO EXIGÊNCIA DE 
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA – AFE PELA ANVISA 

 

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA, CNPJ nº 30.597.341/0001-57, situada 

na R. Maj. Vicente Sabino, 44, Galeria Miosótis, Sala 104 – Gruta de Lourdes, Maceió 

– Alagoas, CEP 57052-485, telefone comercial / WhatsApp: (82) 3027-0727, e-mail: 

realizaterceirizacoes@gmail.com, por intermédio de seu sócio administrador, IGOR 

EWERTON FLORINDO RYTCHYSKYI, RG nº 2001006016930 SSP/AL, CPF nº 069.977.394-

66, DECLARA, para os devidos fins, que não se enquadra nas situações previstas 

para obrigatoriedade de Autorização de Funcionamento de Empresa – AFE pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, posto que não exerce 

quaisquer das atividades previstas no art. 3º, da Resolução RDC nº 16/2014, quais 

sejam:  

Art.  3º.  A  AFE  é  exigida  de  cada  empresa  que  realiza  as  
atividades  de  armazenamento, distribuição,    embalagem,    
expedição,    exportação,    extração,    fabricação,    fracionamento, 
importação,   produção,   purificação,   reembalagem,   síntese,   
transformação   e   transporte   de medicamentos  e  insumos  
farmacêuticos  destinados  a  uso  humano,  cosméticos,  produtos  
de higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou enchimento de 
gases medicinais. 

 
 Declara, ainda, que o produto utilizado no serviço de sanitização é o OASIS 
PRO PEROXIDE MULTI-SUFACE CLEANER & DISINFECTANT, ou Peroxide MSCD, da 
ECOLAB QUÍMICA LTDA, produto desinfetante de Registro ANVISA/MS nº 
3.0053.0908.001-8, que, de acordo com a Ficha de Informação de Segurança de 
Produto Químico - FISPQ, não exige medidas de proteção ambientais e sanitárias 
especiais, quanto ao uso de forma diluída, como é a forma para aplicação do 
sanitizante. 
 
 Ainda de acordo com a FISQP, o produto diluído possui concentração entre 
3,13% a 4,76%, incorrendo em risco insignificante à saúde, meio ambiente 
inflamabilidade ou riscos físicos, não apresentando danos conhecidos à saúde sob 
condições normais de utilização. 
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 A aplicação é feita por equipamento pulverizador, atomizador ou 
nebulizador elétrico ou à gasolina, com o produto diluído de acordo com as 
instruções do fabricante do produto e do equipamento, preferencialmente com os 
ambientes abertos e desocupados, para maior segurança dos operadores e 
demais pessoas no local, tendo o produto eficácia sobre o COVID-19 e outros 
patógenos em até 5min da aplicação, conduto, sempre solicitamos que se espere 
aproximadamente 20min para retorno das atividades no ambiente para melhor 
dissipação da névoa do produto. 
 

 
Maceió/AL, 27 de outubro de 2020. 
 
 

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA 
CNPJ nº 30.597.341/0001-57 

IGOR EWERTON FLORINDO RYTCHYSKY 
Sócio Administrador 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 696046/2020
Emissão: 21/10/2020

Validade: 19/01/2021

Chave: 4Bcy8

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: REALIZA GESTÃO & TERCEIRIZAÇÕES LTDA

CNPJ: 30.597.341/0001-57

Registro: 0000537217

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 300.000,00

Data do Capital: 02/07/2020

Faixa: 3

Atividades CNAE: 4330-4/05. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 8291-1/00. ATIVIDADES DE
COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, 7020-4/00. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, 8129-0/00. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 8220-2/00. ATIVIDADES
DE TELEATENDIMENTO, 8011-1/01. ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, 8130-3/00. ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS,
4299-5/01. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 7740-3/00. GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS
NÃO-FINANCEIROS, 7740-3/00. GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS, 4330-4/01. IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL, 8122-2/00. IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, 3321-0/00. INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 4330-4/02. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE
QUALQUER MATERIAL, 4321-5/00. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 4322-3/03. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO
CONTRA INCÊNDIO, 4322-3/01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 4322-3/01. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS
E DE GÁS, 8121-4/00. LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 7711-0/00. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, 4399-1/02.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 4399-1/02. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, 4330-4/03. OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 4391-6/00. OBRAS DE
FUNDAÇÕES, 4313-4/00. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 4213-8/00. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, 4330-4/99.
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, 4299-5/99. OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE, 4311-8/02. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, 8219-9/99. PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4923-0/02. SERVIÇO DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, 8211-3/00. SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO, 8111-7/00. SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, 7112-0/00. SERVIÇOS
DE ENGENHARIA, 3329-5/01. SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, 4330-4/04. SERVIÇOS DE PINTURA DE
EDIFÍCIOS EM GERAL, 6209-1/00. SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 4924-8/00.
TRANSPORTE ESCOLAR, 4929-9/02. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Objetivo Social: Serviços combinados para apoio a edifícios, Reparação e manutenção de outros objetos e  equipamentos pessoais e domésticos;
Serviços domésticos ;Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Serviços de montagem de
móveis de qualquer material; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil; Preparação de canteiro e limpeza
de terreno; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Impermeabilização em obras
de engenharia civil Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e
estuque ; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de  resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento
da construção; Obras de fundações; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Serviço de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação - Atividades de
consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Gestão de
ativos intangíveis não-financeiros; Seleção e agenciamento de mão-de-obra; Atividades de vigilância e segurança privada; Limpeza em prédios e em
domicílios; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de limpeza em geral; Atividades paisagísticas; Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo; Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo; Atividades de teleatendimento; Atividades de
cobrança e informações cadastrais; serviços prestados principalmente às empresas Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; Atividades de monitoramento de sistemas de
segurança eletrônico; Serviços de segurança em geral.

***"EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA
SANITÁRIA  E AMBIENTAL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SEU QUADRO TÉCNICO."***

Restrições do Objetivo Social:?Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos;
?Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas;
?Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
?Construção de instalações esportivas e recreativas;
?Outras obras de engenharia civil;
?Instalação e manutenção elétrica;
?Instalações de gás;
?Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
?Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
?Impermeabilização em obras de engenharia civil;
?Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias;
?Obras de acabamento em gesso e estuque;
?Serviços de pintura de edifícios em geral;
?Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
?Outras obras de acabamento da construção;

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Bcy8
Impresso em: 21/10/2020 às 09:13:34 por: adapt, ip: 177.206.234.245
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 696046/2020
Emissão: 21/10/2020

Validade: 19/01/2021

Chave: 4Bcy8

?Obras de fundações;
?Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
?Obras de alvenaria;
?Atividades paisagísticas;
?Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; e
?Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.

Endereço Matriz: AVENIDA MENDONÇA JÚNIOR, 44, LOTE JACUTINGA E LILOTA QUADRA A ,LOTE 19, GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ, AL,
57052480

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2020

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000053741DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALAN MAIO FERNANDES MELO DE OLIVEIRA

Registro: 0215366603

CPF: 051.815.484-07

Data Início: 15/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL 

Atribuição: ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 310/86 DO CONFEA E ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447/00 DO CONFEA, RESSALVANDO O
DISPOSTO NO ART. 3º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ANTÔNIO JOSÉ ROCHA LESSA GAMA

CPF: 071.461.504-88

Função: EMPRESARIO

Sócio: MURILO MOURA E MENDES

CPF: 077.305.214-31

Função: EMPRESARIO

Sócio: IGOR EWERTON FLORINDO RYTCHYSKYI

CPF: 069.977.394-66

Função: EMPRESARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Bcy8
Impresso em: 21/10/2020 às 09:13:35 por: adapt, ip: 177.206.234.245
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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE 
 

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA, CNPJ nº 30.597.341/0001-57, situada na R. 

Maj. Vicente Sabino, 44, Galeria Miosótis, Sala 104 – Gruta de Lourdes, Maceió – Alagoas, 

CEP 57052-485, telefone comercial / WhatsApp: (82) 3027-0727, e-mail: 

realizaterceirizacoes@gmail.com, por intermédio de seu sócio administrador, IGOR 

EWERTON FLORINDO RYTCHYSKYI, RG nº 2001006016930 SSP/AL, CPF nº 069.977.394-66, 

DECLARA, para os devidos fins, que atende aos critérios de sustentabilidade e logística 

reversa, no que se refere os itens 6.2, 7.1, 7.2 e 7.3 presentes no projeto básico. 

A empresa realiza a logística reversa de forma adequada, sempre destinando as 

embalagens vazias para o local de origem. 

Em relação aos produtos utilizados e segurança dos trabalhadores todos os produtos 

possuem certificação do órgão competente e os colaboradores realizam suas funções 

sempre utilizando os equipamentos de proteção individual adequados. 

Abaixo apresentamos algumas leis e normas que são seguidas visando atender os 

aspectos mencionados:  

 Resolução ANVISA RDC 52/2009 

 Lei 12305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 Lei 6938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente 

 Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do 

trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. 

 

Maceió/AL, 27 de outubro de 2020. 

 

 
REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA 

CNPJ nº 30.597.341/0001-57 
IGOR EWERTON FLORINDO RYTCHYSKY 

Sócio Administrador 

ALAN MAÍO FERNANDES M. DE OLIVEIRA 
Responsável Técnico 

Engenheiro Ambiental 
CREA-AL 021.536.660-3 
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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA DOS PRODUTOS DE SANITIZAÇÃO 
E DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs 

 

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA, CNPJ nº 30.597.341/0001-57, situada 

na R. Maj. Vicente Sabino, 44, Galeria Miosótis, Sala 104 – Gruta de Lourdes, Maceió 

– Alagoas, CEP 57052-485, telefone comercial / WhatsApp: (82) 3027-0727, e-mail: 

realizaterceirizacoes@gmail.com, por intermédio de seu sócio administrador, IGOR 

EWERTON FLORINDO RYTCHYSKYI, RG nº 2001006016930 SSP/AL, CPF nº 069.977.394-

66, DECLARA, para os devidos fins, que para os serviços de sanitização faz uso dos 

seguintes produtos e equipamentos devidamente registrados: 

DESCRIÇÃO TIPO MARCA 
REGISTRO 

CERTIFICAÇÃO 
Pulverizador a gasolina SR430 Equipamento STIHL INMETRO 

Nebulizador elétrico SANI Equipamento GUARANY INMETRO 
Peroxide MSCD Produto ECOLAB ANVISA 

Macacão de proteção com 
capuz e fecho em velcro 

EPI 
Maceió 
Fardas 

INMETRO 

Respirador ¼ facial EPI FENIX INMETRO 
Filtro químico para respirador EPI EUROSAFETY INMETRO 
Óculos de proteção incolor EPI JAGUAR INMETRO 

Abafador auditivo tipo concha EPI DELTA PLUS INMETRO 

Máscara de proteção facial EPI 
FACE 

SHIELD 
INMETRO 

Luva de proteção EPI CAMPER INMETRO 
 
Maceió/AL, 27 de outubro de 2020. 
 
 

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA 
CNPJ nº 30.597.341/0001-57 

IGOR EWERTON FLORINDO RYTCHYSKY 
Sócio Administrador 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho GSAD

evento 0793775 e juntados os documentos solicitados
eventos 0795997 e 0796000, evoluo os autos para análise e
seguimento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 27/10/2020, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0796003 e o código CRC 21279541.

0006100-66.2020.6.02.8000 0796003v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2020.
À SLC, nos termos do Despacho AJ-DG 0794953.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2020, às 02:03, 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
0796101 e o código CRC 098DA969.

0006100-66.2020.6.02.8000 0796101v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Senhor Secretário,
Informo que para finalizar as alterações na minuta

do contrato, solicitadas pelo Sr. Assessor Jurídico no
Despacho (0794953) faz-se necessário o cumprimento de uma
determinação dessa Secretaria, pela SAPEV e pela AAMO, 
que segue transcrita abaixo:

"Em face do Parecer 2023 (doc. 0792270), remeto os autos à SAPEV e à AAMO, para
que os demais membros da comissão instituída subscrevam o Projeto Básico que
instruiu a cotação (doc. 0774774), que ora aprovo, por conter os elementos
suficientes e necessários à especificação do objeto, delimitando os termos e condições
da futura avença.

Os membros da Comissão deverão, em despacho conjunto, atestar a conformidade da
proposta ao Projeto Básico, inclusive quanto aos aspectos de sustentabilidade,
apresentando técnicas e materiais a serem utilizados nos serviços, com as respectivas
homologações, quando exigíveis."

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 29/10/2020, às 11:45, 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
0796555 e o código CRC F1400963.

0006100-66.2020.6.02.8000 0796555v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2020.
Sigam os autos à SAPEV e à AAMO, em atenção ao

Despacho SLC 0796555.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/10/2020, 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
0796579 e o código CRC FAC3F11E.

0006100-66.2020.6.02.8000 0796579v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Os subscritores entendem não demonstrada a

conformidade da proposta (0780624) com o projeto básico
(0774774), ainda que se considerem as informações
constantes do evento 0764700, nos autos do PA SEI! 0008478-
92.2020.6.02.8000, especificamente no que se refere à
demonstração pré-contratual dos critérios dos subitens 7.1 e
7.2.

Manifesta-se ainda preocupação relacionada à
participação da AAMO nestes autos, representada pelo
servidor Antônio Vieira Coimbra Filho, desde que a atuação
da unidade resumiu-se à apresentação do anexo 0750922 e
ciência nos eventos 0741291, 0743238 e 0775301, não tendo
havido sequer subscrição do Projeto Básico (0774774). 

Entende-se de elevada importância a participação
da AAMO nas atividades relacionadas à efetivação da
contratação que pretende dar suporte ao Plano de Retomada
Gradual do Trabalho Presencial, vez que elaborado pela
unidade, para que os resultados alcançados sejam
satisfatórios do ponto de vista sanitário, atendendo aos
objetivos da Administração.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 04/11/2020, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 04/11/2020, às 17:57, 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
0801067 e o código CRC 4AEBECA7.
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
Devolvo os autos à SEIC, para ciência do Despacho

SAPEV 0801067, quanto à análise de compatibilidade da
proposta às condições enumeradas no Termo de Referência,
conforme segue:

Os subscritores entendem não demonstrada a
conformidade da proposta (0780624) com o
projeto básico (0774774), ainda que se
considerem as informações constantes do
evento 0764700, nos autos do PA
SEI! 0008478-92.2020.6.02.8000,
especificamente no que se refere à
demonstração pré-contratual dos critérios dos
subitens 7.1 e 7.2.
 

Dess forma, solicito que seja ampliada a pesquisa,
com vistas a se obter proposta compatível.

Em paralelo, solicito ao servidor Antônio Vieira
Coimbra Filho, lotado na AAMO e que integra a equipe de
planejamento da contratação, a indicar sua concordância com
os termos do Projeto Básico que instrui o feito
(doc. (0774774), em atenção ao Parecer 2023, da ACAGE
(doc. 0792270).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/11/2020, às 01:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0802296 e o código CRC 21B01784.
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Considerando que fora solicitado observância, sob

recomendação da AJ-DG, em solicitar da proponente a autorização
dos órgãos e conselhos competentes de que a empresa demonstre a
devida aptidão para a realização dos serviços objeto desta
contratação, segundo os requisitos especificados no Projeto Básico,
e demonstração pré-contratual dos critérios dos subitens 7.1 e 7.2.,
onde a empresa juntou os documentos evento 0796000, solicitamos
s.m.j. uma nova análise do autos.

 
Caso não seja a propositura aceita, nossa

instrução/pesquisa de mercado continua válida e finalizada para
análise das outras propostas juntadas, trancrevo:

 
Solicitamos cotações a diversas empresa do setor,

eventos 0775888, 0775943, 0778417, 0778419, 0778589, onde
tivemos respostas negativas eventos 0776857 e 0778652, algumas
ausências e algumas respostas positivas, Empresa GLC
evento 0778436, Empresa Alagoana Eco Ambiental evento 0780620,
Empresa Maceió Dedetização evento 0780622, Empresa Mega
Ambiental 0780623, e Empresa Realiza 0780624, o que nos levou a
planilha de menores valores, evento 0780676, sendo esta última
empresa a de menores valores analisados pelos 04 (quatro)
grupos/roteiros  que evitam uma excessiva fragmentação contratual,
segundo a justificativa do Projeto Básico e ser uma empresa que já
fora contratada por este tribunal para objeto de mesmo fim, evento
SEI 0008478-92.2020.6.02.8000.

 

 
Após a devida análise das propostas pela unidade

demandante, o que já fora solicitada à época da finalização da
instrução evento 0780786 (penúltimo parágrafo), retornem-se os
autos para habilitação.

 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 06/11/2020, às 13:03, 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
0802647 e o código CRC 5B9A3FC4.
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2020.
Em cumprimento a solicitação contida no despacho

G SAD 0802296 e atendendo ao Parecer 2023 da ACAGE
(0792270), este subscritor, em nome da AAMO, indica sua
concordância com os termos do Projeto Básico (0774774).

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO VIEIRA COIMBRA FILHO, Técnico
Judiciário, em 06/11/2020, às 16:28, 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
0803072 e o código CRC 6A587BE1.

0006100-66.2020.6.02.8000 0803072v1
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 FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO 
QUÍMICO 

PEROXIDE MULTI SURFACE CLEANING AND 
DISINFECTANT 
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seção: 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do produto : PEROXIDE MULTI SURFACE CLEANING AND DISINFECTANT 
 
Outros meios de 
identificação 

: Não se aplica. 

 
Usos recomendados : Limpador e desinfetante 
 
Informação de diluição do 
produto. 

: 3,13 % - 4,76 % 
 

 
Companhia : ECOLAB Química Ltda. 

Avenida Gupe, 10933 
Jd. Belval - Barueri – São Paulo, Brasil Cep.: 06422-120 
0800 704 1409 
sac.brasil@ecolab.com 
 

Número do telefone de 
emergência 

: 0800 701 0450 (Planitox) – Emergências médicas. 
0800 118270 (ABIQUIM /  PROQUIMICA) 

 
Data de edição : 09.04.2019 
 

seção: 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Classificação do GHS 

Produto CONFORME VENDIDO 
Líquidos oxidantes : Categoria 3 
Toxicidade aguda (Oral) : Categoria 5 
Corrosivo para a pele : Categoria 1 
Sérios danos aos olhos : Categoria 1 
Perigoso ao ambiente 
aquático – agudo 

: Categoria 3 

 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Não é uma substância ou uma mistura perigosa de acordo com o Sistema Globalmente Harmonizado 
(GHS). 
 
Elementos de rotulagem do GHS 

Produto CONFORME VENDIDO 
Pictogramas de risco : 

  

   

 
Palavra de advertência : Perigo 

 
PERIGOS MAIS 
IMPORTANTES 

: Pode agravar um incêndio, comburente. 
Pode ser perigoso se for engolido. 
Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. 
Nocivo para os organismos aquáticos. 
 

FRASES DE PRECAUÇÃO : Prevenção:  
Mantenha afastado do calor. Tome todas as precauções para não 
misturar com materiais combustíveis. Lave a pele cuidadosamente 
após o manuseio. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas 
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de proteção/ roupa de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. 
Resposta de Emergência:  
EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire 
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ 
tome uma ducha. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para 
local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não 
dificulte a respiração. Contate imediatamente um CENTRO DE 
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. EM CASO DE 
CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água 
durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-
as, se for fácil. Continue enxaguando. Contate imediatamente um 
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Lave a 
roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de incêndio: 
Para a extinção utilize areia seca, produto químico seco ou espuma 
resistente ao álcool. 
 

Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
FRASES DE PRECAUÇÃO : Prevenção:  

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio. 
Resposta de Emergência:  
Em caso de mal estar, consulte um médico. 
Armazenagem:  
Armazenar de acordo com os regulamentos do local. 
 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Outros perigos : Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai 

libertar cloro gasoso. 
 

seção: 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Substância/preparação pura : Mistura 
 
Nome químico Nº CAS Concentração: (%) 
Ácido dodecilbenzeno-sulfônico 27176-87-0 5 - 10 
Peróxido de hidrogênio 7722-84-1 5 - 10 
 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
 
Nenhum ingrediente perigoso. 
 

seção: 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Em caso de contato com o 
olho 

: Lave imediatamente com água corrente e também em baixo das 
pálpebras por, pelo menos, 15 minutos. Remover as lentes de 
contato, se presentes e de fácil remoção. Continue enxagüando. 
Chamar imediatamente um médico. 

 
Em caso de contato com a 
pele 

: Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 
minutos. Use sabão suave, se disponível. Lavar o vestuário 
contaminado antes de voltar a usá-lo. Limpar cuidadosamente os 
sapatos antes de os utilizar de novo. Chamar imediatamente um 
médico. 

 
Se ingerido : Lave a boca com água corrente. NÃO provoque vômito. Nunca dar 

nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Chamar imediatamente 
um médico. 
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Se inalado : Levar para o ar puro. Tratar de acordo com os sintomas. Consultar o 

médico se os sintomas persistirem. 
 
Proteção para o prestador de 
socorros 

: Em caso de perigo de exposição deve consultar o parágrafo 8 sobre 
equipamento de proteção individual. 

 
Notas para o médico : Tratar de acordo com os sintomas. 
 
Sintomas e efeitos mais 
importantes, agudos e 
retardados 

: Consulte a Seção 11 para obter mais informações detalhadas sobre 
os sintomas e efeitos para a saúde. 

 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Em caso de contato com o 
olho 

: Enxaguar com muita água. 

 
Em caso de contato com a 
pele 

: Enxaguar com muita água. 

 
Se ingerido : Enxágue a boca. Consultar o médico se os sintomas persistirem. 
 
Se inalado : Consultar o médico se os sintomas persistirem. 
 
 

seção: 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Meios adequados de 
extinção 

: Adapte as medidas de combate a incêndios às condições locais e ao 
ambiente que esta situado ao seu redor. 

 
Agentes de extinção 
inadequados 

: Não conhecido. 

 
Perigos específicos no 
combate a incêndios 

: Oxidante. O contato com outros materiais pode provocar incêndio. 

 
Produtos perigosos da 
combustão 

: Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: 
Óxidos de carbono 
Óxidos de nitrogênio (NOx) 
Óxidos de enxofre 
Óxidos de fósforo 

 
Equipamentos especiais para 
proteção das pessoas 
envolvidas no combate a 
incêndio. 

: Usar equipamento de proteção individual. 

 
Métodos específicos de 
extinção 

: Resíduos de combustão e água de combate a incêndio contaminados 
devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade 
responsável local. Não respirar os vapores nos casos de incêndios 
e/ou explosões. 

 

seção: 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Precauções pessoais, 
equipamentos de proteção e 
procedimentos de 

: Assegurar ventilação adequada. Afastar as pessoas e mantê-las 
numa direção contrária ao vento em relação ao derramamento. Evitar 
inalação, ingestão e contato com a pele e os olhos. Quando os 
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emergência operadores estiverem na presença de concentrações acima do limite 
de exposição, devem utilizar equipamento respiratório certificado. 
Assegurar que a limpeza seja efetuada somente por pessoal treinado. 
Consulte as medidas de proteção indicadas. 

 
Precauções ambientais : Não permitir contato com terra, água de superfície ou subterrânea. 
 
Métodos e materiais de 
contenção e limpeza 

: Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Controlar e 
recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não 
combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) 
e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo 
com os regulamentos locais / nacionais (ver seção 13). Limpar os 
resíduos remanescentes com água. Isole os resíduos absorvidos 
contaminados com este produto de outros fluxos de resíduos que 
contenham materiais combustíveis (papel, fibras de madeira, tecido, 
etc.). Os materiais combustíveis expostos a este produto devem ser 
enxaguados imediatamente com grandes quantidades de água para 
garantir que todo o produto seja removido. O produto residual que é 
permitido secar em materiais orgânicos, tais como panos, papel, 
tecidos, algodão, couro, madeira ou outros combustíveis, pode 
inflamar espontaneamente e resultar num incêndio. 

 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Precauções pessoais, 
equipamentos de proteção e 
procedimentos de 
emergência 

: Consulte as medidas de proteção indicadas. 

 
Precauções ambientais : Não são necessárias medidas de proteção ambiental especiais. 
 
Métodos e materiais de 
contenção e limpeza 

: Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Controlar e 
recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não 
combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) 
e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo 
com os regulamentos locais / nacionais (ver seção 13). Limpar os 
resíduos remanescentes com água. Em caso de grandes 
derramamentos, represar o material derramado ou contê-lo para 
assegurar que não atinja um curso de água. 

 

seção: 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Recomendações para 
manuseio seguro 

: Não ingerir. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Não 
respire a poeira/ fumaça/ gás/ névoa/ vapores/ aspersão. Usar 
somente com ventilação adequada. Lavar as mãos cuidadosamente 
após manuseio. Não misturar com lixívia ou outros produtos à base 
de cloro - vai libertar cloro gasoso. 

 
Condições para 
armazenamento seguro 

: Guardar em local fresco e bem arejado. Manter afastado de agentes 
redutores. Manter afastado de bases fortes. Mantenha afastado de 
material combustível. Mantenha fora do alcance das crianças. 
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Estocar em 
recipientes adequados e etiquetados. 

 
Temperatura de estocagem : 15 °C  a  40 °C 
 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Recomendações para 
manuseio seguro 

: Lavar as mãos após o manuseio. Para a proteção individual, consultar 
a seção 8. 
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Condições para 
armazenamento seguro 

: Mantenha fora do alcance das crianças. Estocar em recipientes 
adequados e etiquetados. 

 

seção: 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho 

Componentes Nº CAS Forma de 
exposição 

Concentração 
permitida 

Base 

Peróxido de hidrogênio 7722-84-1 TWA 1 ppm ACGIH 

  TWA 1 ppm 
1,4 mg/m3 

NIOSH REL 

  TWA 1 ppm 
1,4 mg/m3 

OSHA Z1 

 
Medidas de controle de 
engenharia 

: Sistema de ventilação de exaustor efetiva. Manter as concentrações 
de ar abaixo dos padrões para exposição ocupacional. 

 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
 
Proteção dos olhos : Óculos de proteção ampla visão 

Proteção facial 
 
Proteção das mãos : Utilizar os seguintes equipamentos de proteção pessoal: 

Tipo de luva padrão. 
As luvas devem ser descartadas e substituídas se houver qualquer 
indicação de degradação ou desgaste por produtos químicos. 

 
Proteção para a pele : Equipamento de proteção pessoal: luvas adequadas de proteção, 

óculos de segurança e roupas de proteção 
 
Proteção respiratória : Quando os operadores estiverem na presença de concentrações 

acima do limite de exposição, devem utilizar equipamento respiratório 
certificado. 

 
Medidas de higiene : Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e 

segurança. Retirar e lavar a roupa contaminada antes de voltar a usá-
la. Lave o rosto, as mãos e a pele exposta cuidadosamente após o 
manuseio. Prover instalações adequadas para o enxágue rápido ou 
lavagem dos olhos e do corpo em caso de riscos de  contato ou 
respingos. 

 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Medidas de controle de 
engenharia 

: Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição 
dos trabalhadores aos contaminantes do ar. 

 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
 
Proteção dos olhos : Não é necessário equipamento especial de proteção. 
 
Proteção das mãos : Não é necessário equipamento especial de proteção. 
 
Proteção para a pele : Não é necessário equipamento especial de proteção. 
 
Proteção respiratória : Em condições normais de uso, nenhum equipamento de proteção 

pessoal respiratório é requerido. 
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seção: 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 
  Produto CONFORME VENDIDO Produto NA DILUIÇÃO DE USO 

Aspecto :  líquido líquido 

Cor :  claro, amarelo amarelo 

Odor :  característico característico 

pH : 1,5,    (100 %)  

Ponto de inflamação : Não se aplica., Não sustenta a combustão. 

Limite de odor : dados não disponíveis 

Ponto de 
fusão/congelamento 

: dados não disponíveis 

Ponto de ebulição inicial e 
faixa de temperatura de 
ebulição 

: > 100 °C 

Taxa de evaporação : dados não disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) : dados não disponíveis 

Limite de explosão, superior : dados não disponíveis 

Limites de explosão, inferior : dados não disponíveis 

Pressão de vapor : dados não disponíveis 

Densidade relativa do vapor : dados não disponíveis 

Densidade relativa : 1,025 - 1,049 

Solubilidade em água : solúvel  

Solubilidade em outros 
solventes 

: dados não disponíveis 

Coeficiente de partição (n-
octanol/água) 

: dados não disponíveis 

Temperatura de autoignição : dados não disponíveis 

Decomposição térmica : dados não disponíveis 

Viscosidade, cinemática : dados não disponíveis 

Riscos de explosão : dados não disponíveis 

Propriedades oxidantes : Sim 

Peso molecular : dados não disponíveis 

COV : dados não disponíveis 

 

seção: 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Estabilidade química : A contaminação pode resultar em aumentos perigosos de pressão - 

os contêineres fechados podem explodir. 
 
Possibilidade de reações 
perigosas 

: Não misturar com lixívia ou outros produtos à base de cloro - vai 
libertar cloro gasoso. 

 
Condições a serem evitadas : Não conhecido. 
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Materiais incompatíveis : Agentes branqueadores à base de cloro 
Bases 
Metais 
Agentes redutores 

 
Produtos de decomposição 
perigosa 

: No caso de incêndio produtos de decomposição perigosos podem ser 
produzidos, tais como: 
Óxidos de carbono 
Óxidos de nitrogênio (NOx) 
Óxidos de enxofre 
Óxidos de fósforo 

 

seção: 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Informações sobre as 
possíveis rotas de exposição 

: Inalação, Contato com os olhos, Contato com a pele 

 
Efeitos potenciais para a saúde 
 
Produto CONFORME VENDIDO 
Olhos : Provoca lesões oculares graves. 
 
Pele : Causa queimaduras severas na pele. 
 
Ingestão : A ingestão pode ser perigosa. Causa queimaduras no aparelho 

digestivo. 
 
Inalação : Pode irritar o nariz, a garganta e os pulmões. 
 
Exposição crônica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob 

condições normais de utilização. 
 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Olhos : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob 

condições normais de utilização. 
 
Pele : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob 

condições normais de utilização. 
 
Ingestão : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob 

condições normais de utilização. 
 
Inalação : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob 

condições normais de utilização. 
 
Exposição crônica : Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob 

condições normais de utilização. 
 
Experiência com exposição humana 
 
Produto CONFORME VENDIDO 
Contato com os olhos : Vermelhidão, Dor, Corrosão 
 
Contato com a pele : Vermelhidão, Dor, Corrosão 
 
Ingestão : Corrosão, Dor abdominal 
 
Inalação : Irritação respiratória, Tosse 
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Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Contato com os olhos : Nenhum sintoma conhecido ou esperado. 
 
Contato com a pele : Nenhum sintoma conhecido ou esperado. 
 
Ingestão : Nenhum sintoma conhecido ou esperado. 
 
Inalação : Nenhum sintoma conhecido ou esperado. 
 
Toxicidade 
 
Produto CONFORME VENDIDO 
Produto 

Toxicidade aguda por via oral :  Estimativa de toxicidade aguda : 3.671 mg/kg 

Toxicidade aguda por 
inalação 

:  4 h Estimativa de toxicidade aguda : > 40 mg/l 
Atmosfera de teste: vapor 

Toxicidade aguda por via 
dérmica 

:  dados não disponíveis 

Corrosão/irritação da pele : dados não disponíveis 

Lesões oculares 
graves/irritação ocular 

: dados não disponíveis 

Sensibilização respiratória ou 
à pele 

: dados não disponíveis 

Carcinogenicidade : dados não disponíveis 

Efeitos para a reprodução : dados não disponíveis 

Mutagenicidade em células 
germinativas 

: dados não disponíveis 

Teratogenicidade : dados não disponíveis 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos (STOT) - 
exposição única 

: dados não disponíveis 

Toxicidade para órgãos-alvo 
específicos (STOT) - 
exposição repetida 

: dados não disponíveis 

Perigo por aspiração : dados não disponíveis 

 

seção: 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Ecotoxicidade 

Efeitos ambientais : Nocivo para os organismos aquáticos. 
 
Produto 

Toxicidade para os peixes :  dados não disponíveis 

Toxicidade em dáfnias e 
outros invertebrados 
aquáticos. 

:  dados não disponíveis 

Toxicidade para as algas :  dados não disponíveis 

Componentes 
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Toxicidade para os peixes :  Ácido dodecilbenzeno-sulfônico 
96 h CL50: 4,3 mg/l 
 

Componentes 

Toxicidade para as algas :  Peróxido de hidrogênio 
72 h CE50: 1,38 mg/l 
 

Persistência e degradabilidade 

Produto CONFORME VENDIDO 
Rapidamente biodegradável. 
 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Rapidamente biodegradável. 
 
Potencial bioacumulativo 

dados não disponíveis 
 
Mobilidade no solo 

dados não disponíveis 
 
Outros efeitos adversos 

dados não disponíveis 
 

seção: 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
Métodos recomendados para 
destinação final 

: Descarte o produto, restos de produto e embalagens usadas 
conforme as Legislações Federais, Estaduais, Municipais e locais em 
vigência. Se necessário consulte o orgão ambiental. A classificação 
dos resíduos deve ser determinada segundo a Norma Brasileira 
10004 "Resíduos Sólidos - Classificação". O transporte e a disposição 
devem ser realizados por uma empresa devidamente licenciada. Não 
reutilize o recipiente para nenhum fim. 

 
 
Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
Métodos recomendados para 
destinação final 

: Descarte o produto, restos de produto e embalagens usadas 
conforme as Legislações Federais, Estaduais, Municipais e locais em 
vigência. Se necessário consulte o orgão ambiental. A classificação 
dos resíduos deve ser determinada segundo a Norma Brasileira 
10004 "Resíduos Sólidos - Classificação". O transporte e a disposição 
devem ser realizados por uma empresa devidamente licenciada. Não 
reutilize o recipiente para nenhum fim. 

 
 

seção: 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
 
O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e 
marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado. 
 
Transporte terrestre (ANTT 5.232) 

Mercadorias não perigosas 
 
Transporte aéreo (IATA) 
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Entrar em contato com a  área Regulatória para verificar a elegibilidade para frete aéreo 
 
 
Transporte marítimo 
(IMDG/IMO) 

 

 

Mercadorias não perigosas 
 

seção: 15. REGULAMENTAÇÕES 

 
REGULAMENTOS NACIONAIS  BRASIL 
 
Brasil:  Nossa FISPQ cumpre com a norma Brasileira ABNT NBR 14725. 
 

seção: 16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
Produto CONFORME VENDIDO 
NFPA: HMIS III: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produto NA DILUIÇÃO DE USO 
NFPA: HMIS III: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data de edição : 09.04.2019 
Versão : 1.0 
Preparado por : Assuntos regulatórios 
 
INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para 
esta revisão são indicadas por uma barra, na margem esquerda do MSDS. 
 
A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua 
publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, 
armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou 
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especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que 
tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer 
combinação com outros produtos ou processos.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Após nova análise dos autos, conforme solicitado pela

SEIC (evento 0802647), no que se refere à demonstração pré-
contratual dos critérios dos subitens 7.1 e 7.2., especialmente
dos documentos constantes do evento 0796000, realizou-se diligência
que resultou na apresentação da Ficha de Informação de Segurança
de Produto Químico - FISPQ (0806583), pela empresa REALIZA
GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA.

No entender dos subscritores, após análise do teor da
documentação agora presente nos autos, a proposta registrada no
evento 0780624 está em plena conformidade com o projeto básico
(0774774).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE, Técnico
Judiciário, em 10/11/2020, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 11/11/2020, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO VIEIRA COIMBRA FILHO, Técnico
Judiciário, em 12/11/2020, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0806588 e o código CRC EF70A12E.

0006100-66.2020.6.02.8000 0806588v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2020.
À SLC.
Para efetuar as alterações da minuta conforme

indicação da AJ-DG Despacho (0794953).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/11/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0808533 e o código CRC E49307E3.

0006100-66.2020.6.02.8000 0808533v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

Contrato nº XX/2020 
Processo nº 0006100-66.2020.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES, CELEBRADO ENTRE 
A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, E A EMPRESA REALIZA 
GESTÃO & TERCEIRIZAÇÕES 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 - 
Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
REALIZA GESTÃO & TERCEIRIZAÇÕES LTDA., situada na Avenida Major Vicente Sabino, nº 44 – 
Galeira Miosótio, 1º andar, sala 104 – Gruta de Lourdes, CEP: 57052-485, Fone: (82) 3027-0727, e-
mail: realizaterceirizacoes@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 30.597.341/0001-57, daqui 
por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Igor Ewerton Florindo Rytchysky, 
RG nº 2001006016930 SSP/AL e CPF nº 069.977.394-66, resolvem celebrar o presente contrato de 
prestação de serviços, com  fundamento no art. 4º-H, da Lei nº 13.979/2020, devendo ser 
observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
               Este contrato será regido pela Lei n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, a Resolução nº 15.559/2014 (Código de Ética) do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, e, no que couber, os demais preceitos de direito público e, 
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem 
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível 
no site www.tre-al.gov.br. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

             O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de higienização de 
ambientes para a sanitização das unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 Os serviços objeto deste Contrato serão executados em estrita conformidade com os 

mandamentos e especificações aqui descritos, e com os termos da proposta de preços da 
Contratada, os quais integram este instrumento independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 
              O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 366.706,32 
(trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e seis reais e trinta e dois centavos), considerando o 
prazo de 06 (seis) meses de contratação. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos 
sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na tabela abaixo estão discriminados os locais e os valores semanais dos 
serviços: 
 
   GRUPO 1 

IMÓVEL  
ENDEREÇO  ÁREA  VALOR  LOCAL  

Edifício  
Sede  Av. Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL (Prédio Novo)  3.815,70  R$ 1.869,69  

Edifício  
Sede  

Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL (Prédio  
Antigo)  3.164,87  R$ 1.550,79  

Fórum  
Eleitoral -  
Maceió  

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL  1.415,50  R$ 693,60  

Galpão de  
Urnas - 
Maceió  

Av. Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, Maceió-AL  992,83  R$ 486,49  

Galpões   (B-
C-D)  Av. Menino Marcelo, 7200 B-C-D, Serraria, Maceió-AL  812,36  R$ 398,06  

Sede da  
Biblioteca  Av. Aristeu de Andrade, 406 – Farol, Maceió-AL  504,00  R$ 246,96  

 SUBTOTAL  10.705,26  R$ 5.245,58  

   GRUPO 2 

22ª e 55ª 
ZE’s  

Fórum Eleitoral de Arapiraca  
Rua Gervásio de Oliveira Lima, S/N, N. Horizonte, Arapiraca–AL 513,85  R$ 750,22  

45ª ZE  Rua Juracy Tenório Cavalcante, 53, Centro, Igaci-AL  134,05  R$ 195,71  

10ª ZE  Praça da Independência, 252, Centro, Palmeira dos Índios-AL  179,48  R$ 262,04  

46ª ZE  Rua Clarindo Amorim, S/N, Centro, Cacimbinhas-AL  102,00  R$ 148,92  

31ª ZE  Rua Profa. Maria José de R. Barros, S/N, Centro, Major Isidoro-AL 255,10  R$ 372,45  

19ª ZE  
Av Presidente Dutra, 385, BR 316, Monumento, Santana do  

Ipanema-AL  280,33  R$ 409,28  

50ª ZE  Rua Manoel Martins Lemos, 120, Centro, Maravilha-AL  153,78  R$ 224,52  

27ª ZE Praça Cel. José Malta de Sá, 14, Centro, Mata Grande - AL  24,30  R$ 35,48  

39ª ZE  Rua Cônego Nicodemos, 16, Centro, Água Branca-AL  137,20  R$ 200,31  

40ª ZE Rua Vereador João Dantas, 424 A e B, Centro, Delmiro 
Gouveia/AL  

334,00  R$ 487,64  

40ª ZE P.A  Rua Campo Grande, 60, Xingó, Piranhas-AL  305,37  R$ 445,84  

51ª ZE  Av. Manoel Marciano, 418, Centro, São José da Tapera-AL  240,00  R$ 350,40  

11ª ZE  Av. Ferreira de Novaes, 949, Centro, Pão de Açúcar-AL  128,10  R$ 187,03  

29ª ZE  Rua 22 de dezembro, 181, Centro, Batalha-AL  300,00  R$ 438,00  

SUBTOTAL  3.087,56  R$ 4.507,84  
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   GRUPO 3 
 

15ª ZE  
Av Pres. Fernando Collor de Mello, 48, Tabuleiro do Pinto, Rio  

Largo-AL  301,95  R$ 377,44  
 

09ª ZE  Rua João Lopes Ferreira, S/N, Centro, Murici-AL  157,44  R$ 196,80   

 
21ª ZE  

R. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, União dos  
Palmares-AL  256,20  R$ 320,25  

 16ª ZE  Praça Osman Costa Pinto, S/N, Centro, São José da Laje-AL  24,75  R$ 30,94  

 

53ª ZE  
Praça Laurentino Gomes de Barros, 01 A Centro, Joaquim 
Gomes- 

AL  
110,00  R$ 137,50  

16ª ZE P.A  Fazenda Renascer, BR 416, Km 09, Centro, Colônia 
Leopoldina-AL  

28,00  R$ 35,00  

 17ª ZE  
Praça Ernesto Gomes Maranhão, 31, Centro, São Luiz do  

Quitunde-AL  50,00  R$ 62,50  

 12ª ZE  Rua Francisco Pimentel, 38, Centro, Passo de Camaragibe-AL  116,90  R$ 146,13  

 14ª ZE  Rua da Jaqueira nº 185, Centro, Porto Calvo-AL  210,78  R$ 263,48  

14ª ZE P.A  Praça Batista Acioly, 40, Centro, Maragogi-AL  199,55  R$ 249,44  

 

07ª ZE  
Rua C, nº 167, Conjunto Rubens Wanderley, Bairro: 
Comendador  

Tércio Wanderley, Coruripe-AL  
134,40  R$ 168,00  

 13ª ZE  
Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, 502, Santa Luzia,  

Penedo-AL  227,82  R$ 284,78  

 08ª ZE  Praça Floriano Peixoto, 337, Centro, Pilar-AL  201,60  R$ 252,00  

  SUBTOTAL  2.019,39  R$ 2.524,24  

   GRUPO 4 

26ª ZE  
Rua Capitão Bernardino Souto, 225, Centro, Marechal 
Deodoro- 

AL  
257,35  R$ 383,45  

48ª ZE  Rua Ladislau Coimbra, 128, Centro, Boca da Mata-AL  76,32  R$ 113,72  

48ª ZE P.A  
Rua Izaura Bastos de Araújo, 40, Referência Rua do Colégio,  

Centro, Maribondo-AL  340,00  R$ 506,60  

06ª ZE  Av. Pedro Pereira Acioli, S/N, José Paulino, Atalaia-AL  132,00  R$ 196,68  

05ª ZE  Rua Frederico Maia, 11, Centro, Viçosa-AL  125,86  R$ 187,53  

28ª ZE  Rua 13 de Junho, 216, Centro, Quebrangulo-AL  167,59  R$ 249,71  

44ª ZE  Av. Progresso, 360, Girau do Ponciano-AL  165,63  R$ 246,79  

20ª ZE  Ismar de Goes Monteiro, S/N, Centro, Traipu  32,24  R$ 48,04  

49ª ZE  
Rua Ver. Maria José Pereira Pacheco, 01, Centro, São 

SebastiãoAL.  R$ 210,27  

37ª ZE  
Av. Governador Moacir Andrade, 621, Centro, Porto Real do  

Colégio-AL  92,96  R$ 138,51  

37ª ZE P.A  Av. Santos Filho, 38, Igreja Nova-AL  93,35  R$ 139,09  

34ª ZE  Rua Pedro Cavalcante, 458, Centro, Teotônio Vilela-AL  127,70  R$ 190,27  

47ª ZE  Av. João Fernandes Vieira, 495, Centro, Campo Alegre-AL  202,49  R$ 301,71  

18ª ZE  
Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, Centro, São Miguel dos  

Campos-AL  60,00  R$ 89,40  

 SUBTOTAL  2.014,61  R$ 3.001,77  

 TOTAIS  17.826,82  R$ 15.279,43  
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CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
 O pagamento será efetuado mensalmente quanto aos serviços prestados no 
mês anterior, mediante ordem bancária em favor da contratada, no prazo de até 06 (seis) dias 
úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura válida, devidamente atestada e mediante a 
apresentação da seguinte documentação em vigor:  
 
a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 
emitida pela Receita Federal; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do Trabalho. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, 
devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O CNPJ da empresa Contratada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais.  
 
PARÁGRAFO QUARTO - O preço contratado será fixo e irreajustável.  
 
PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os tributos e 
contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de 
nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, mediante 
comprovação da opção ou se encontre em uma das situações elencadas no art. 3º da IN SRF nº 
480/2004 e suas alterações.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o 
valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 
 
PARÁGRAFO NONO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
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I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
  A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada por servidor 
designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, relativos 
ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas)- Natureza da Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho nº 
XXX, de XX de XXXX de 2020, no valor de R$ XX (XXXXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas nos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias pertinentes, previstas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na Lei 
Orçamentária de cada exercício financeiro. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 São obrigações da CONTRATADA: 

a) Apresentar cronograma de visitações aos locais de prestação dos serviços com 
antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, informando data e horário estimados 
para início e conclusão dos trabalhos;  

a.1) Os serviços serão preferencialmente prestados em dias úteis e seu cronograma deverá 
respeitar os limites de horário estabelecidos na Portaria Conjunta n.º24/2020, que são, de 
segunda a sexta, em dias úteis, das 12:00h às 19:00h, aos sábados, domingos e feriados, 
das 15:00h às 19:00h, bem como os horários dos normativos que sucedam a referida 
portaria, do que a Contratada será notificada por escrito e com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas; 

a.2) Haverá tolerância de até 60 (sessenta) minutos em relação ao horário estimado no 
cronograma de serviços, jamais ultrapassando-se os limites de horário indicados na alínea 
a.1, evitando-se pagamento por serviço extraordinário aos servidores; 

a.2.1) Após esse prazo, os serviços poderão ser realizados, exceto quando sua 
execução implique a ultrapassagem dos limites de horário indicados no subitem 5.1.1, 
sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste documento; 

a.3) O cronograma será avaliado pelo Contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

a.3.1) Caso o cronograma seja aprovado, a Contratada receberá autorização imediata 
para início dos serviços; 

a.3.2) Caso o cronograma seja reprovado, a Contratada será comunicada sobre as 
alterações necessárias e retornará com os ajustes no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
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b) Apresentar relação nominal dos funcionários que realizarão os serviços, por localidade, 
com números de telefone para contato, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas do início dos serviços; 

c) Apresentar relação nominal dos funcionários que realizarão os serviços, por localidade, 
com números de telefone para contato, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas do início dos serviços; 

d) Apresentar comprovação de qualificação de sua equipe técnica, conforme descrito no 
subitem 3.4 do Projeto Básico (Anexo I), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas do início dos serviços; 

e) Cumprir os critérios de sustentabilidade e logística reversa constantes deste documento; 

f) Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, conforme previsto no 
Projeto Básico, ressaltando-se que não se manterá, em hipótese alguma, qualquer relação 
de emprego com o Contratante, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada as 
despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

g) Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de comunicações que 
serão consideradas válidas para os fins descritos no Projeto Básico (Anexo I) e telefone para 
contatos urgentes com Preposto no momento da assinatura do instrumento contratual; 

h) Iniciar os serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data de assinatura do 
contrato; 

i) Enviar qualquer documento ou prestar qualquer informação ao Contratante no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas; 

j) Comprovar que dispõe de autorização dos órgãos e conselhos competentes, 
demonstrando possuir aptidão para a realização dos serviços, conforme os requisitos 
especificados no Projeto Básico (Anexo I-A).  

k) Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93; 

l) Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

m) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificações 
técnicas exigidas pelo CONTRATANTE; 

n) Arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas, comerciais, previdenciárias e 
tributárias decorrentes da contratação, sendo que o pessoal colocado à disposição dos 
serviços é de sua inteira responsabilidade, não cabendo transferi-la, em hipótese alguma, ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo 
se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução total ou 
parcial dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação 
de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em 
linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de 
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acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a 
nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 

a) Apresentar o local livre de pessoas e animais para a realização dos serviços, devendo estar 
as mesas e superfícies em geral, poltronas e cadeiras livres de papéis, caixas de documentos 
e demais objetos que possam ocupar ou dificultar a penetração do produto nas superfícies 
desejadas. O ambiente deve estar limpo e higienizado, livre de sujidades visíveis; 
 
b) Manter o local livre de pessoas e animais após a aplicação do produto, por 01 (uma) hora, 
ou prazo inferior, a depender da informação técnica prestada pela Contratada; 
 
c)  Notificar por escrito à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na prestação 
dos serviços; 
 
d) Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada quando devidamente 
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas, conforme programação 
comunicada ao Contratante; 
 
e) Atestar as faturas no prazo máximo de 4 dias úteis, a contar do seu recebimento, desde 
que não haja fato impeditivo para o qual, de alguma forma, tenha concorrido a Contratada; 
 
f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 
 
g) Aprovar a execução do cronograma de serviços apresentado pela Contratada; 
 
h) Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de comunicações que serão 
consideradas válidas para os fins descritos no Projeto Básico (Anexo I) e telefone para 
contatos urgentes; 
 
i) Realizar vistorias nos locais, acompanhar e conferir a execução dos serviços; 
 
j) Efetuar o pagamento à Contratada na forma estabelecida na Cláusula Quinta deste 
contrato; 
 
k) Comunicar à Contratada sobre a rescisão contratual, caso haja cessação da situação de 
emergência de saúde pública, no prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da desmobilização, não 
cabendo qualquer indenização oriunda dessa rescisão. 

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA  

 
O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, com fundamento 

no art. 4º-H, da Lei n.º 13.979/2020, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto 
perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde 
pública, contado a partir da data da assinatura deste instrumento, com eficácia legal após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, ao contratado que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas aqui previstas, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, 
conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do 
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao contratado juntamente as multas 
convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

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

b) multa de 1% (um por cento) por hora ou fração de hora de atraso adicional à do subitem 
5.1.2 no cumprimento ao cronograma, até o limite de 6% (seis por cento), por ocorrência; 

c) multa de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso 
no cumprimento do objeto ou na correção da irregularidade, calculada sobre o valor integral 
contratado; 

d) multa de  20% (vinte por cento), sobre o valor integral do Contrato, em razão de recusa em 
assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas; 
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e) expedição de declaração de inidoneidade em nome da CONTRATADA para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93. 

PARÁGRAFO QUARTO - Na hipótese de realização dos serviços de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 

PARÁGRAFO QUINTO - Poderão ser aplicadas, ainda, as seguintes sanções: suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

PARÁGRAFO SEXTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - O contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total ou 
parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em 
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos 
de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, 
que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO DEZ - Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 05 
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada 
automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO ONZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO TREZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO QUATORZE -  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 
Alagoas. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras 
da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da 
União. 
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CLÁUSULA DOZE – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA REVERSA 
  
 Caberá à contratada executar os serviços em estrita conformidade com os 
requisitos de licenciamento, procedimentos e práticas operacionais definidos pela ANVISA, 
destacando-se as metodologias direcionadas para a redução do impacto ao meio ambiente, à 
saúde do consumidor e do aplicador dos produtos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os produtos utilizados deverão ter as seguintes características: 

a) não causarem manchas; 

b) serem antialérgicos; 

c) tornarem-se inodoros no máximo após 120 (cento e vinte) minutos da 
aplicação; 

d) serem inofensivos à saúde humana; 

e) estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela Portaria 
10/85 e suas atualizações, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde; 

f) aqueles aplicados nos espelhos d’água para combate às larvas de 
moscas não deverão ser nocivos às plantas e peixes; 

g) não danificarem ou causarem a morte da plantas dos canteiros, 
árvores e gramados; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os produtos utilizados, além de obedecerem às exigências prescritas 
nos itens anteriores, deverão ser devidamente licenciados pela entidade sanitária pública 
competente; 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada deverá efetuar o recolhimento das embalagens vazias e 
respectivas tampas dos produtos utilizados, comprovando a destinação final ambientalmente 
adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010; 

PARÁGRAFO QUARTO - A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizar o uso, em 
especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE. 

PARÁGRAFO QUINTO - A contratada deverá realizar o serviço com aplicação de produtos não 
agressivos ao meio ambiente, ficando obrigada a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso, de forma independente do serviço público 
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores 
e comerciantes de: (i) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; (ii) pilhas e 
baterias; (iii) pneus; (iv) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; (v) lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; e, (vi) produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes (Lei 12.305/2010, art. 33 e seus incisos). 

a) A contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado 
dos materiais utilizados/trocados durante a prestação do serviço objeto da contratação, 
bem como de seus resíduos e embalagens, nos termos da Lei nº 12.305/2010. 

b)  Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local. 

c) Utilização racional de recursos naturais como água e energia. 

d) Geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. 

e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. 

f) Uso de inovações que reduzam o impacto sobre recursos naturais. 
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g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos 
bens e serviços. 

CLÁUSULA TREZE - DA RESCISÃO 
 
Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 78 da Lei n° 
8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, fica o 
Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
               Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

 
                        O disposto neste contrato vincula-se à autorização da dispensa, acostada ao evento SEI 
n° XXXX, bem como à proposta da Contratada, sob evento nº 0780624. 

 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

         O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 
              Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 

 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas 
abaixo: 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

Pelo TRE/AL   
                       Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

                                              Presidente  
 
 
Pela Empresa         

Igor Ewerton Florindo Rytchysky 
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      ANEXO I 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DA CONTRATAÇÃO PROPOSTA 

1.1. Contratação emergencial de empresa especializada em 
higienização de ambientes para a sanitização das unidades do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, com fundamento no art. 4º da Lei n.º13.979/2020, que considera 
dispensável a licitação para contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus. 

1.2. Propõe-se a contratação pelo prazo de 06 (seis) meses, com 
fundamento no art. 4º-H, da Lei n.º13.979/2020, podendo ser prorrogado por períodos 
sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação 
de emergência de saúde pública. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Seção de Administração de Prédios e Veículos – SAPEV, 
considerando suas atribuições e face à pandemia de COVID-19, com vistas à 
manutenção de adequadas condições sanitárias da sede, cartórios eleitorais e demais 
edifícios utilizados pela Justiça Eleitoral em Alagoas para a execução de trabalho 
presencial, entende necessário o serviço de sanitização dos ambientes. 

2.2. A contratação se justifica pela necessidade de realizar 
a desinfecção dos ambientes para mantê-los em condições sanitárias de uso, para a 
preservação da saúde dos colaboradores e clientes desta Especializada em Alagoas, 
utilizando-se da Nota Técnica n.º26/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA e suas 
atualizações, bem como referindo-se ao Plano de Retomada Gradual do Trabalho 
Presencial do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, sem prejuízos de outras orientações 
e protocolos úteis ao propósito da contratação e necessárias adequações às 
possibilidades executivas deste Regional. 

3. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

3.1. Sanitização das áreas internas e externas de circulação de pessoas 
do Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas, Cartórios Eleitorais e Postos de 
Atendimento, com frequência semanal, utilizando-se de saneantes testados e aprovados 
pela ANVISA para microrganismos mais resistentes, e utilizados como medida 
complementar visando ao combate à transmissão do COVID-19. 

3.1.1. As instalações a serem sanitizadas foram agrupadas em 04 
(quatro) roteiros de execução, com vistas a racionalizar itinerários e oportunizar a 
participação de um maior número de interessados, já que será possível apresentar 
proposta para um ou mais grupos/roteiros. Por outro lado, a limitação a 04 (quatro) 
grupos/roteiros evita uma excessiva fragmentação contratual, com potencial de exaurir 
ou até mesmo suplantar a capacidade gerencial do TRE/AL, justo em momento de 
demanda aumentadíssima em razão das Eleições 2020. 

3.2. O serviço deverá ser realizado mediante aplicação de técnicas e 
materiais com efeito desinfetante imediato sobre as superfícies, sem deixar resíduos de 
compostos químicos em paredes, pisos, móveis e equipamentos, possibilitando a 
reentrada no local em até 01 (uma) hora, tendo-se em vista a necessidade de 
disponibilidade máxima das instalações para os trabalhos relacionados às Eleições 
2020. 
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3.3. A contratada deverá disponibilizar todos os materiais, EPI's, 
equipamentos e produtos necessários e adequados à realização do serviço, obedecendo 
rigorosamente às orientações da ANVISA para cada tipo de prestação e de ambiente. 

3.4. A equipe técnica deverá possuir qualificação e treinamento 
adequados para a execução, manuseio dos equipamentos e produtos, bem como fazer o 
descarte sustentável das embalagens e resíduos. O fornecimento e uso de EPI's é 
obrigatório. 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. Apresentar o local livre de pessoas e animais para a realização dos 
serviços, devendo estar as mesas e superfícies em geral, poltronas e cadeiras livres de 
papéis, caixas de documentos e demais objetos que possam ocupar ou dificultar a 
penetração do produto nas superfícies desejadas. O ambiente deve estar limpo e 
higienizado, livre de sujidades visíveis. 

4.1.2. Manter o local livre de pessoas e animais após a aplicação do 
produto, por 01 (uma) hora, ou prazo inferior, a depender da informação técnica 
prestada pela Contratada. 

4.2. Notificar por escrito à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na prestação dos serviços. 

4.3. Assegurar o livre acesso dos empregados da contratada quando 
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas, conforme 
programação comunicada ao Contratante; 

4.4. Atestar as faturas no prazo máximo de 4 dias úteis, a contar do seu 
recebimento, desde que não haja fato impeditivo para o qual, de alguma forma, tenha 
concorrido a contratada. 

4.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela Contratada. 

4.6. Aprovar a execução do cronograma de serviços apresentado pela 
Contratada. 

4.7. Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de 
comunicações que serão consideradas válidas para os fins descritos neste Projeto 
Básico e telefone para contatos urgentes. 

4.8. Realizar vistorias nos locais, acompanhar e conferir a execução dos 
serviços. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Apresentar cronograma de visitações aos locais de prestação dos 
serviços com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, informando data e 
horário estimados para início e conclusão dos trabalhos; 

5.1.1. Os serviços serão preferencialmente prestados em dias úteis e 
seu cronograma deverá respeitar os limites de horário estabelecidos na Portaria 
Conjunta n.º24/2020, que são, de segunda a sexta, em dias úteis, das 12:00h às 
19:00h, aos sábados, domingos e feriados, das 15:00h às 19:00h, bem como os horários 
dos normativos que sucedam a referida portaria, do que a Contratada será notificada 
por escrito e com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; 

5.1.2. Haverá tolerância de até 60 (sessenta) minutos em relação ao 
horário estimado no cronograma de serviços, jamais ultrapassando-se os limites de 
horário indicados no subitem 5.1.1, evitando-se pagamento por serviço extraordinário 
aos servidores; 
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5.1.2.1. Após esse prazo, os serviços poderão ser realizados, exceto 
quando sua execução implique a ultrapassagem dos limites de horário indicados no 
subitem 5.1.1, sem prejuízo das sanções administrativas previstas neste documento; 

5.1.3. O cronograma será avaliado pelo Contratante no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas; 

5.1.3.1. Caso o cronograma seja aprovado, a Contratada receberá 
autorização imediata para início dos serviços; 

5.1.3.2. Caso o cronograma seja reprovado, a Contratada será 
comunicada sobre as alterações necessárias e retornará com os ajustes no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 

5.2. Apresentar relação nominal dos funcionários que realizarão os 
serviços, por localidade, com números de telefone para contato, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início dos serviços; 

5.3. Apresentar relação nominal dos funcionários que realizarão os 
serviços, por localidade, com números de telefone para contato, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas do início dos serviços; 

5.4. Apresentar comprovação de qualificação de sua equipe técnica, 
conforme descrito no subitem 3.4, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas do início dos serviços; 

5.5. Cumprir os critérios de sustentabilidade e logística reversa 
constantes deste documento. 

5.5. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos 
serviços, conforme previsto neste Projeto Básico, ressaltando-se que não se manterá, 
em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com o Contratante, sendo de 
exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas com todos os encargos e 
obrigações sociais, trabalhistas e fiscais. 

5.6. Disponibilizar endereço de correio eletrônico para recebimento de 
comunicações que serão consideradas válidas para os fins descritos neste Projeto 
Básico e telefone para contatos urgentes com Preposto no momento da assinatura do 
instrumento contratual. 

5.7. Iniciar os serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data 
de assinatura do contrato. 

6. DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

6.1. Apresentar autorização dos órgãos e conselhos competentes (ex. 
alvarás, ART - Anotações de Responsabilidade Técnica, etc.), demonstrando aptidão para 
a realização dos serviços. 

6.2. Realizar demonstração de que atende aos critérios de 
sustentabilidade constantes deste documento, no que se refere aos subitens 7.1, 7.2 e 
7.3, apresentando técnicas e materiais a serem utilizados nos serviços, com as 
respectivas homologações, quando exigíveis. 

6.3. Apresentar proposta de preços considerada mais vantajosa, para 
um ou mais grupos/roteiros, com valores individualizados por localidade e totais por 
grupo/roteiro e total geral. 

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E LOGÍSTICA REVERSA 

7.1. Caberá à contratada executar os serviços em estrita conformidade 
com os requisitos de licenciamento, procedimentos e práticas operacionais definidos 
pela ANVISA, destacando-se as metodologias direcionadas para a redução do impacto 
ao meio ambiente, à saúde do consumidor e do aplicador dos produtos. 
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7.2. Os produtos utilizados deverão ter as seguintes características: 

a) não causarem manchas; 

b) serem antialérgicos; 

c) tornarem-se inodoros no máximo após 120 (cento e vinte) minutos da 
aplicação; 

d) serem inofensivos à saúde humana; 

e) estarem compreendidos dentre aqueles permitidos pela Portaria 
10/85 e suas atualizações, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da 
Saúde; 

f) aqueles aplicados nos espelhos d’água para combate às larvas de 
moscas não deverão ser nocivos às plantas e peixes; 

g) não danificarem ou causarem a morte da plantas dos canteiros, 
árvores e gramados; 

7.3. Os produtos utilizados, além de obedecerem às exigências 
prescritas nos itens anteriores, deverão ser devidamente licenciados pela entidade 
sanitária pública competente; 

7.4. A contratada deverá efetuar o recolhimento das embalagens vazias 
e respectivas tampas dos produtos utilizados, comprovando a destinação final 
ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 12.305/2010; 

7.5. A contratada deverá fornecer aos empregados os equipamentos de 
segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços e fiscalizar o uso, 
em especial pelo que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE. 

7.6. A contratada deverá realizar o serviço com aplicação de produtos 
não agressivos ao meio ambiente, ficando obrigada a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: (i) agrotóxicos, seus 
resíduos e embalagens; (ii) pilhas e baterias; (iii) pneus; (iv) óleos lubrificantes, seus 
resíduos e embalagens; (v) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 
luz mista; e, (vi) produtos eletroeletrônicos e seus componentes (Lei 12.305/2010, art. 
33 e seus incisos). 

7.6.1. A contratada deverá efetuar o recolhimento e o descarte 
adequado dos materiais utilizados/trocados durante a prestação do serviço objeto da 
contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, nos termos da Lei nº 
12.305/2010. 

7.6.2. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local. 

7.6.3. Utilização racional de recursos naturais como água e energia. 

7.6.4. Geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. 

7.6.5. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. 

7.6.6. Uso de inovações que reduzam o impacto sobre recursos 
naturais. 

7.6.7. Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados 
nos bens e serviços. 

8. DO PAGAMENTO  
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8.1. O pagamento será efetuado mensalmente quanto aos serviços 
prestados no mês anterior, mediante ordem bancária em favor da contratada, no prazo 
de até 06 (seis) dias úteis, a contar da apresentação da nota fiscal/fatura válida, 
devidamente atestada e mediante a apresentação da seguinte documentação em vigor: 

a) Certidão Negativa de Débito para com a Previdência Social – CND; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 
à Divida Ativa da União, emitida pela Receita Federal; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pela Justiça do 
Trabalho. 

8.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 

8.3. A apresentação da nota fiscal com incorreções ou desacompanhada 
da documentação requerida acima implicará na sua devolução à CONTRATADA para 
regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

8.4. O CNPJ da empresa Contratada deverá ser o mesmo para efeito de 
emissão de notas fiscais. 

8.5. O preço contratado será fixo e irreajustável. 

8.6. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

8.7. O TRE/AL reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados, os 
tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, 
modificada pela de nº 539, de 25/04/2005, e pela 706/2007. 

8.8. Não haverá a retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 
123/2006, mediante comprovação da opção ou se encontre em uma das situações 
elencadas no art. 3º da IN SRF nº 480/2004 e suas alterações posteriores. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

a) 1% (um por cento) por hora ou fração de hora de atraso adicional à 
do subitem 5.1.2 no cumprimento ao cronograma, até o limite de 6% (seis por cento), 
por ocorrência; 

b) 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em 
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção da irregularidade, calculada 
sobre o valor integral contratado; 

c) 20% (vinte por cento), sobre o valor integral do Contrato, em razão 
de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 

9.1.1. Na hipótese da entrega do objeto ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do objeto em 
atraso. 

9.2. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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9.3. O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

9.4. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 

9.5. A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por 
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato 
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato 
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

9.6. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Qualquer documento ou informação requerida pelo CONTRATANTE 
deverá ser enviada ou prestada no prazo máximo de 48 h (quarenta e oito horas). 

10.2. Consta do anexo a relação dos grupos/roteiros a serem atendidos 
por meio da contratação pretendida nos termos deste documento. 

10.3. O Contratante poderá rescindir o presente contrato na hipótese de 
cessação da situação de emergência de saúde pública, devendo comunicar a 
Contratada no prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da desmobilização, não cabendo 
qualquer indenização oriunda dessa rescisão. 
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DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2020.
À AJ-DG, com a minuta do contrato complementada.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 13/11/2020, às 18:24, 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
0809852 e o código CRC 1FC0231E.
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.
À SAD,
 
Para:
a) atualizar a certidão do FGTS;
b) Quanto à minuta do contrato:
    b.1) no preâmbulo, mencionar como fundamento

o Art. 4º, da Lei nº 13.979/2020, conforme Despacho SEIC
- 0780786;

  b.2) Na cláusula quarta, excluir  o antigo edifício-
sede, ora em obras, conforme contato telefônico com
Vossa Senhoria. 

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/11/2020, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811048 e o código CRC B966CA11.

0006100-66.2020.6.02.8000 0811048v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho AJ-DG 0811048, para

devolver os autos à SAPEV, para excluir a referência à antiga
sede entre os imóveis que serão sanitizados e atualizar a
certidão do FGTS.

Após necessários ajustes, inclusive repercussões
no preço, se for o caso, remeter o feito à SLC, para ajustar a
minuta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2020, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811442 e o código CRC C21FDC81.

0006100-66.2020.6.02.8000 0811442v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
Avaliando-se a contratação pretendida, uma vez

superados ambos os turnos das Eleições 2020, período de
fluxo mais intenso de pessoas nas dependências
deste TRE/AL, tendo-se em vista inclusive a proximidade do
recesso natalino, esta seção sugere que sua execução seja
iniciada somente no próximo ano.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 02/12/2020, às 13:02, 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
0820198 e o código CRC B81E176E.

0006100-66.2020.6.02.8000 0820198v1

Despacho SAPEV 0820198         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 229



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
À Diretoria-Geral
(ciência à COFIN)
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a proposição veiculada pela SAPEV,

no doc. 0820198, de que sejam postergados os serviços
pretendidos nestes autos para o próximo exercício, peço-lhe
vênia para sugerir que o feito seja direcionado à AAMO, para
oitiva quanto ao mérito da proposição; e, em paralelo, à
COFIN, para imediato cancelamento da reserva de crédito
(doc. 0789554), posto que há Ordem de Fornecimento emitida
pela COINF/STI dependente de indicação de crédito.

Esclareço que a medida visa a otimizar a execução
orçamentária.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/12/2020, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0820247 e o código CRC 69EC45AF.

0006100-66.2020.6.02.8000 0820247v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de dezembro de 2020.
Aquiescendo com a sugestão contida no

despacho 0820247, encaminhado pelo Senhor Secretário de
Administração, faço remessa dos presentes autos à Assessoria
de Assistência Médica e Odontológica para pronunciamento
quanto ao mérito da proposição da SAPEV (0820198).

Outrossim, vão os autos à Coordenadoria
Orçamentária e Financeira para imediato cancelamento da
reserva de crédito (doc. 0789554), posto que há Ordem de
Fornecimento emitida pela COINF/STI dependente de
indicação de crédito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
02/12/2020, às 19:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0820445 e o código CRC 77BDF516.

0006100-66.2020.6.02.8000 0820445v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GDG (0820445) e

aproveitamento do recurso orçamentário na demanda da STI.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/12/2020, às 15:46, 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
0822023 e o código CRC 75B6B40A.

0006100-66.2020.6.02.8000 0822023v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário de Administração
Em atenção ao despacho GDG 0820445 e, após

consulta ao Dr. José Araújo Pinto, assessor chefe, esta AAMO
se declara estar de acordo com a proposição apresentada pela
SAPEV 0820198.

Repeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO VIEIRA COIMBRA FILHO, Técnico
Judiciário, em 04/12/2020, às 15:11, 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
0823343 e o código CRC 8692C9C8.

0006100-66.2020.6.02.8000 0823343v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2020.
Para efeito de avaliação, solicito à SEIC que

consulte o proponente encaminhar proposta adaptada para
aplicação única, indicando o valor para a sede do Tribunal, o
da Fórum da Capital, e os cartórios eleitorais.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2020, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823398 e o código CRC 3AADA968.

0006100-66.2020.6.02.8000 0823398v1
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E-mail - 0823404

Data de Envio: 
  04/12/2020 17:26:59

De: 
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO <gabsa@tre-al.jus.br>

Para:
    realizaterceirizacoes@gmail.com

Assunto: 
  Proposta - Serviço - Sanitazação

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Solicito informar se essa empresa mantém o preço da Proposta em anexo para uma única aplicação nas
unidades desta Justiça Eleitoral.

Gentileza, responder para: sad@tre-al.jus.br e compras@tre-al.jus.br.

Atenciosamente.

Anexos:
    Proposta_0780624_Proposta_Empresa_Realiza.pdf
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04/12/2020 Email – Antonio Matias de Pinheiro Junior – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC1iZmFkLTdiOWUtMDACLTAwCgBGAAAD8y%2F1JWiMkkWxXinhIZL8wwcAueHWMO9… 1/1

[compras] Proposta - Serviço - Sanitazação

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA <realizaterceirizacoes@gmail.com>
Sex, 04/12/2020 18�42

Para:  compras List Member <compras@tre-al.jus.br>

Prezados,
Boa tarde!

Em atenção à solicitação supra serve o presente expediente para informar que
manteremos o preço da proposta em anexo para os endereços de Maceió/AL. 

Para os cartórios do interior, caso seja apenas uma única aplicação, teríamos que
renegociar os valores já que foram estimados levando em conta o serviço global em
todos os cartórios do Estado.
  

Att,

Livre de vírus. www.avast.com.

Em sex., 4 de dez. de 2020 às 17�27, TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
<gabsa@tre-al.jus.br> escreveu: 
Senhor Representante, 
 
 
Solicito informar se essa empresa mantém o preço da Proposta em anexo para uma única
aplicação nas unidades desta Justiça Eleitoral. 
 
Gentileza, responder para: sad@tre-al.jus.br e compras@tre-al.jus.br. 
 
Atenciosamente. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2020.
Solicito à SEIC instruir a contratação direta restrita

aos limites indicados na mensagem resposta da empresa
(doc. 0823423), no sentido de aferir a menutenção das
condições habilitatórias da empresa e assinalar o valor
exclusivo para uma aplicação nas unidades da Capital, sem
prejuízo de se buscar informações adicionais sobre os valores
que a empresa entende adequado para os cartórios do
interior.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/12/2020, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823432 e o código CRC F658F3D4.

0006100-66.2020.6.02.8000 0823432v1
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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: 30.597.341/0001-57
Razão Social: REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA
Nome Fantasia: REALIZA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/02/2021

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

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
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 Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/03/2021
FGTS 21/12/2020
Trabalhista Validade: 16/05/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/11/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 27/12/2020

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2021Validade:

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: 08/12/2020 15:42 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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: 08/12/2020 16:43:44 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA 
CNPJ: 30.597.341/0001-57 
 
 
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção a vossa determinação de instruir a

contratação direta restrita aos limites indicados na mensagem
resposta da empresa (doc. 0823423), no sentido de aferir a
menutenção das condições habilitatórias da empresa e assinalar o
valor exclusivo para uma aplicação nas unidades da Capital, sem
prejuízo de se buscar informações adicionais sobre os valores que a
empresa entende adequado para os cartórios do interior,
evento 0823432, a empresa sinalizou a manutenção da proposta
evento 0780624, o que se configura como menor preço praticado,
conforme quadro resumo de menores preços evento 0780676, para o
grupo 01, capital:

 

 
Foram extraídas as certidões negativas de débitos fiscais,

tributários e trabalhistas, bem como ao CADIN, Portal da
Transparência, CNJ e TCU eventos 0824693 e
0824694 atualizadas,  bem como solicitamos a declaração do CNJ
(vide Res. Nº 229/2016), que trata da inexistência de prática de
nepotismo, evento 0780778, bem como demonstrada a devida
aptidão para a realização dos serviços objeto desta contratação,
segundo os requisitos especificados no Projeto Básico,
e demonstração pré-contratual dos critérios dos subitens 7.1 e 7.2.,
onde a empresa juntou os documentos evento 0796000.

 
De tal modo, sugerimos, s.m.j, a contratação direta, por

Dispensa de licitação, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.979/2020,
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da Empresa REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA CNPJ -
 30.597.341/0001-57, pelo valor global de R$5.245,59 (cinco mil
duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), por
aplicação.

 
Indicamos por fim, que a unidade demandante analise e

cientifique a concordância com a proposta da empresa acima
indicada.

 
Com relação a informações adicionais sobre os valores

que a empresa entende adequados para os cartórios do interior,
entendemos, e a empresa sinalizou ao telefone, necessário um ajuste
no termo de referência para o interior, uma vez que impactará em
coleta ampla de propostas, ou seja recomeçar a instrução sobre outro
objeto, que vislumbramos inviável diante do fim do exercício e da
necessidade desse ajuste, uma vez que alterará a demanda
solicitada.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 08/12/2020, às 15:55, 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
0824698 e o código CRC E4DE2BEF.

0006100-66.2020.6.02.8000 0824698v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À COFIN, para urgente reserva de crédito.
À AJ-DG, para análise de conformidade da

proposição que visa `execução parcial dos serviços ja
analisados, mantidos preços e demais condições, destacando
que se trata de apenas uma aplicação para as unidades
localizadas em Maceió.

A contratação dar-se-á em regime de dispensa de
licitação prevista na Lei nº 13.979/2020. na forma já
instruída.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2020, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824744 e o código CRC 7691FD29.

0006100-66.2020.6.02.8000 0824744v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0824744).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/12/2020, às 16:29, 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
0824753 e o código CRC D69C8ABD.

0006100-66.2020.6.02.8000 0824753v1
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  08/12/20  17:42                                      USUARIO : AGAMENON       
  DATA EMISSAO    : 08Dez20                            NUMERO  : 2020PE000476   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SAPEV. SANITIZAÇÃO DE UNIDADES DO TRE-AL FACE A PANDEMIA DE COVID-19.     
  DESPACHO GSAD (0824744) SEI 0006100-66.2020.6.02.8000.                        
                                                                                
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167674  0100000000 339039 070277 IEF LIMPEZ                 5.245,59
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 02174272431 - AGAMENON             UG : 070011   08Dez20   17:40
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 476/2020

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 08/12/2020, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824905 e o código CRC F9590762.
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PROCESSO : 0006100-66.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAPEV
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA - ARTIGO 4º DA LEI 13.979/2020 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES.

 

Parecer nº 2336 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 

Trata-se de proposta de contratação direta da
empresa REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA CNPJ
- 30.597.341/0001-57, tem como objeto a prestação dos
serviços de higienização de ambientes para a sanitização das
unidades deste Tribunal, conforme Projeto Básico (0774774),
aprovado pela Secretaria de Administração (0793775), por
dispensa de licitação, com base no art. 4º da Lei nº
13.979/2020, considerando que se trata de aquisição essencial
à proteção ao contágio da COVID-19.

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Após pesquisa de preços, a Seção de Instrução de

Contratações SEIC (0824698) sugeriu a contratação direta por
dispensa de licitação, nos termos do art. 4º da Lei nº
13.979/2020, pelo valor global de R$5.245,59 (cinco mil
duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove
centavos), para uma aplicação.

De acordo com o Projeto Básico (0774774) a
despesa justifica-se para a manutenção de adequadas
condições sanitárias da sede, cartórios eleitorais e demais
edifícios utilizados pela Justiça Eleitoral em Alagoas para a
execução de trabalho presencial.

A COFIN juntou a respectiva reserva de crédito no
evento 0824903.

Consta dos autos (0824693), SICAF, CADIN
(0780706), TCU (0824694),  bem como a declaração negativa
de prática de nepotismo (0780778).

Na sequência, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica para análise da regularidade da contratação direta.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes, passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto as nuances de relevo jurídico.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL e DOS IMPACTOS DA
PANDEMIA DE CORONAVÍRUS NAS CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS
 

Em meados de março, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou pandemia em decorrência do surto do
novo coronavírus, o que impactou a economia e as relações
sociais em todo o mundo, inclusive, é claro, no Brasil. O
alvoroço causado não poderia deixar de se espraiar no âmbito
do direito, ensejando consequências jurídicas dignas de
reflexão.

Nesse cenário, uma das importantes questões
envolve as contratações públicas, tendo em vista a premente
necessidade de os governos agirem com rapidez para atender
os anseios da população.
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Na prática, para oferecer os meios necessários aos
administrados, a Administração, entre outras ações, necessita
contratar serviços e adquirir materiais que possibilitem o
pronto enfrentamento à situação ou mesmo a adequação de
suas atividades diante da, até então desconhecida, modalidade
de trabalho remoto.

Em decorrência, veio à tona a Lei federal nº
13.979/2020, que, conforme preceitua a sua ementa, dispõe
sobre as providências para o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
Novo Coronavírus: 

 

Art. 4º  É dispensável a licitação para
aquisição ou contratação de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e
insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata
esta Lei.    (Redação dada pela Lei nº
14.035, de 2020)
§ 1º  A dispensa de licitação a que se
refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
coronavírus.
§ 2º  Todas as aquisições ou contratações
realizadas com base nesta Lei serão
disponibilizadas, no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, contado da realização
do ato, em site oficial específico na
internet, observados, no que couber, os
requisitos previstos no § 3º do art. 8º da
Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, com o nome do contratado, o
número de sua inscrição na Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo
processo de aquisição ou contratação,
além das seguintes
informações:    (Redação dada pela Lei nº
14.035, de 2020)
I – o ato que autoriza a contratação direta
ou o extrato decorrente do
contrato;   (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
II – a discriminação do bem adquirido ou
do serviço contratado e o local de entrega
ou de prestação;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
III – o valor global do contrato, as
parcelas do objeto, os montantes pagos e
o saldo disponível ou bloqueado, caso
exista;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
IV – as informações sobre eventuais
aditivos contratuais;   (Incluído pela Lei
nº 14.035, de 2020)
V – a quantidade entregue em cada
unidade da Federação durante a execução
do contrato, nas contratações de bens e
serviços.   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
(...)
Art. 4º-B.  Nas dispensas de licitação
decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se comprovadas as condições
de:   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
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2020)
I – ocorrência de situação de
emergência;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
II – necessidade de pronto atendimento da
situação de emergência;   (Incluído pela
Lei nº 14.035, de 2020)
III – existência de risco à segurança de
pessoas, de obras, de prestação de
serviços, de equipamentos e de outros
bens, públicos ou particulares;
e   (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)
IV – limitação da contratação à parcela
necessária ao atendimento da situação de
emergência.   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
Art. 4º-C.  Para a aquisição ou
contratação de bens, serviços, inclusive
de engenharia, e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de que trata esta Lei, não será
exigida a elaboração de estudos
preliminares quando se tratar de bens e
de serviços comuns.   (Incluído pela Lei
nº 14.035, de 2020)
(...)
Art. 4º-E.  Nas aquisições ou contratações
de bens, serviços e insumos necessários
ao enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional de
que trata esta Lei, será admitida a
apresentação de termo de referência
simplificado ou de projeto básico
simplificado.   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
§ 1º  O termo de referência simplificado
ou o projeto básico simplificado referidos
no caput deste artigo conterá:   (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)
I – declaração do objeto;   (Incluído pela
Lei nº 14.035, de 2020)
II – fundamentação simplificada da
contratação;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
III – descrição resumida da solução
apresentada;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
IV – requisitos da contratação;   (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)
V – critérios de medição e de
pagamento;   (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
VI – estimativa de preços obtida por meio
de, no mínimo, 1 (um) dos seguintes
parâmetros:   (Incluído pela Lei nº 14.035,
de 2020)
a) Portal de Compras do Governo
Federal;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
b) pesquisa publicada em mídia
especializada;   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
c) sites especializados ou de domínio
amplo;   (Incluído pela Lei nº 14.035, de
2020)
d) contratações similares de outros entes
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d) contratações similares de outros entes
públicos; ou   (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
e) pesquisa realizada com os potenciais
fornecedores;    (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)
VII – adequação orçamentária.   (Incluído
pela Lei nº 14.035, de 2020)

 

Assim, está-se diante da nova hipótese de dispensa
de licitação, temporária, conforme artigo 4º acima transcrito,
movida pela necessidade de a Administração enfrentar os
efeitos da pandemia, in casu, para ações de prevenção ao
contágio da COVID-19, uma vez que se trata da manutenção
de adequadas condições sanitárias da sede, cartórios
eleitorais e demais edifícios utilizados pela Justiça Eleitoral
em Alagoas para a execução de trabalho presencial.

 E como visto, no artigo 4º-B, da Lei nº 13.979/20,
presumem-se atendidas as condições relativas à ocorrência da
situação de emergência, à necessidade de pronto atendimento
da situação de emergência, à  existência de risco à segurança
de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e
outros bens, públicos e particulares; tudo limitado à
contratação da parcela necessária ao atendimento da situação
de emergência, sem que o gestor  descuide de justificar a
escolha da empresa a ser contratada e do preço a ser pago
para a execução do objeto, conforme exigência contida nos
incisos II e III, do parágrafo único, do artigo 26 da Lei nº
8.666/93).

 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Em atendimento à Portaria Presidência nº 226/2018
TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
verificações constante no Anexo VIII - (Contratação direta
com fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993) adaptada
para o caso em tela, quando cabível

 
Lista de Verificação

  SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0724186

2
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos quantitativos
(bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de
consumo dos exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da aquisição/contratação?

X   

4
A dispensa de licitação destina-se à contratação de serviços
ou compras de até R$ 17.600,00, que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada de uma só vez?

X   

5

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

X  0774774

6
Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva X  0824698
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planilha e informação da Seção de Compras?

7 O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)? X  0793775

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

X  0824698

9
A descrição do objeto no projeto básico/termo de referência
está compatível com a proposta da possível contratada,
observando, inclusive, medidas, quantidades, preços
unitários e totais?

X  0774774

10
Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados, manuais, certificados,
declarações, comprovação de assistência técnica em Maceió,
etc.), a referida documentação foi apresentada?

N/A   

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário? X  0824903

12A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X  0780624

13Consta o domicílio bancário, indicado pelo credor, na
proposta ou em documento separado? X   

14

Consta nos autos declaração necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o inciso V, do Art. 2º, da Res.
CNJ nº 7/2015, com redação dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º Constituem práticas de nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual sejam
sócios cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta,colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de assessoramento;
(Redação dada pela Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

 X  0780778

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

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

X  0824693

FGTS  X   

INSS X   

Receita Federal X   

16Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X   

17Consta consulta ao CADIN? X  0780706

18
Na consulta ao SICAF verifica-se registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de
celebrar contrato administrativo e alcancem a Administração
contratante?

 X  

19
Consta nos autos a consulta acerca da existência de
registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional
de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral
da União, disponível no Portal da Transparência?

X  
0824694

 

 

5. CONCLUSÃO

 
Assim, esta Assessoria Jurídica entende não

haver óbice à contratação da empresa REALIZA GESTAO &

Parecer 2336 (0824939)         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 251



TERCEIRIZACOES LTDA CNPJ - 30.597.341/0001-57, para
prestação dos serviços de higienização de ambientes para a
sanitização das unidades deste Regional, nesta Capital, com
base no art. 4º da Lei nº 13.979/2020, no valor global de R$
5.245,59 (cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e
cinquenta e nove centavos), conforme Projeto
Básico (0774774) e  proposta comercial (0780624 e 0823423).

 
À consideração superior.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 09/12/2020, às 10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/12/2020, às 13:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824939 e o código CRC 9D182819.

0006100-66.2020.6.02.8000 0824939v13
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
Tendo em conta o Parecer 2336 (0824939), da

Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, tornem-se os autos
conclusos ao Excelentíssimo Desembaragdor Presidente deste
TRE/AL, para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a contratação da
empresa REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA CNPJ
- 30.597.341/0001-57, para prestação dos serviços de
higienização de ambientes para a sanitização das unidades
deste Regional, nesta Capital, com base no art. 4º da Lei nº
13.979/2020, no valor global de R$ 5.245,59 (cinco mil
duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove
centavos), conforme Projeto Básico (0774774) e  proposta
comercial (0780624 e 0823423).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/12/2020, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0825578 e o código CRC 22EA2BAE.

0006100-66.2020.6.02.8000 0825578v1
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PROCESSO : 0006100-66.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS

ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Dispensa de Licitação. Art. 4º. Lei 13.979/2020. Serviços de Higienização e Sanitização de
ambientes.

 

Decisão nº 3046 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 2336 (0824939), além de
toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a possibilidade
da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da
Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de dispensa de licitação, nos
moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0825578), e AUTORIZO,
com fulcro no art. 4º da Lei nº 13.979/2020, considerando que se
trata de aquisição essencial àa ações de prevenção ao contágio da
COVID-19, a contratação direta da empresa REALIZA GESTAO &
TERCEIRIZACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
30.597.341/0001-57, objetivando a prestação dos serviços de
higienização de ambientes para a sanitização das unidades deste
Regional, nesta Capital, visando a manutenção de adequadas
condições sanitárias da sede, cartórios eleitorais e demais edifícios
utilizados pela Justiça Eleitoral em Alagoas para a execução de
trabalho presencial, nos termos da proposta comercial
(0780624 e 0823423) no valor global de R$ 5.245,59 (cinco mil
duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove
centavos).

Sendo assim, determino a remessa dos autos à Secretaria
de Administração para as providências, junto às unidades
competentes, tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 10/12/2020, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0826611 e o código CRC FA9C3D34.

0006100-66.2020.6.02.8000 0826611v4
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DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para publicação no DOU e

demais providências de estilo.
À SEIC, para publicação no Portal da

Transparência.
As publicações deverão observar o disposto no § 2º

do art. 4º da Lei nº 13.979/2020.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
Solicito total prioridade à tramitação do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/12/2020, às 16:28, 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
0827929 e o código CRC 42FCD324.
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DESPACHO

Maceió, 11 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho SAD (0827929).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/12/2020, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0827995 e o código CRC E9F3E15E.
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DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2020.
À SAD,
Senhor Secretário,
Informo que a empresa Realiza Gestão e

Terceirizações Ltda., manteve o valor da proposta
inicialmente enviada, para sanitização dos imóveis do TRE/AL,
nesta Capital, sem que houvesse exclusão do prédio da antiga
sede deste Regional. 

Assim, envio os presentes autos para
retificação/atualização do valor da contratação, s.m.j.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 12/12/2020, 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
0828075 e o código CRC E0FCE7F8.

0006100-66.2020.6.02.8000 0828075v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2020.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista o Despacho SLC 0828075, peço-lhe

vênia para sugerir que o feito seja submetido à consideração
superior da Presidência, no sentido de que seja proferida
nova decisão, desta feita, excluindo do rol de unidades a
serem desinfectadas a antiga sede, localizada na Praça
Sinimubu, conforme havia caminhado a instrução inicial da
contratação, de acordo com o Despacho AJ-DG 0811048.

Dessa forma, os serviços, considerando as demais
unidades, passarão a importar o valor de R$ 3.694,80 (três mil
seiscentos e noventa e quatro reias e oitenta centavos), que
resulta da diferença entre o valor inicialmente autorizado
(doc. 0826611) e o indicado pela empresa para a execução do
serviço no referido imóvel, a saber: R$ 1.550,79 (mil
quinhentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) -
doc. (0824698).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/12/2020, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0828122 e o código CRC 6D1D2BB7.

0006100-66.2020.6.02.8000 0828122v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 13 de dezembro de 2020.
Senhor Presidente,
 
Aquiescendo com a sugestão contida no Despacho

GSAD 0828122, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência para decisão a respeito,
sugerindo, salvo melhor entendimento, a exclusão do rol de
unidades a serem desinfectadas a antiga sede, localizada na
Praça Sinimubu, conforme havia caminhado a instrução
inicial da contratação, de acordo com o Despacho AJ-
DG 0811048.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
13/12/2020, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0828230 e o código CRC 5D32CFDF.

0006100-66.2020.6.02.8000 0828230v1
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PROCESSO : 0006100-66.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS
ASSUNTO : Serviços de sanitização. Alteração. Rol de unidades.

 

Decisão nº 3077 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

ACOLHO a sugestão do Senhor Diretor Geral, inserta no
evento SEI 0828230, lastreado no Despacho GSAD 0828122 e
determino a exclusão, do rol de unidades a serem desinfectadas, a
antiga sede, localizada na Praça Sinimbu, Centro, conforme havia
evoluído a instrução inicial da contratação, de acordo com
o Despacho AJ-DG 0811048, passando o valor dos serviços,
considerando as demais unidades, para R$ 3.694,80 (três mil
seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), que resulta
da diferença entre o valor inicialmente autorizado (doc. 0826611) e o
indicado pela empresa para a execução do serviço no referido imóvel,
a saber, R$ 1.550,79 (mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e
nove centavos) - doc. (0824698). 

Retornem-se os autos à Diretoria Geral e à Secretaria de
Administração para adoção das medidas que se façam necessárias à
referida alteração, por suas unidades competentes.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 14/12/2020, às 19:29, 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
0828585 e o código CRC 6A59EB43.

0006100-66.2020.6.02.8000 0828585v3
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DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2020.
À SGO,
Informando que foi reservado o número 33/2020,

para o contrato de prestação dos serviços de higienização de
ambientes para a sanitização.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/12/2020, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829185 e o código CRC 17521231.

0006100-66.2020.6.02.8000 0829185v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/12/2020, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2020, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 15/12/2020, 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
0829206 e o código CRC 8D030AE4.

0006100-66.2020.6.02.8000 0829206v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 1077(0829206).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 15/12/2020, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829207 e o código CRC 5721BC2F.
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE001077

(0829206).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/12/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829698 e o código CRC 836506B2.

0006100-66.2020.6.02.8000 0829698v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
À SAD,
Sr. Secretário,
Questino se a contratação com a empresa REALIZA

GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA., será feita através de
Contrato de prestação de serviços, uma vez que já existe
minuta elaborada, ou mediante Nota de Empenho.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 15/12/2020, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829784 e o código CRC C301A584.

0006100-66.2020.6.02.8000 0829784v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
À SLC
 
Em atenção ao Despacho SLC 0829784, informo

que se trata de aplicação única, conforme consta dos
despachos: 0823398, 0823432 e 0824744, em nada se
vinculando à minuta contratual constante destes autos, à
exceção do preço, mantido pela proponente.

É o que se tem a informar.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2020, às 14:59, 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
0829797 e o código CRC 7EF99BC5.

0006100-66.2020.6.02.8000 0829797v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
Sigam os autos à SEIC/COMAP, para remessa da

nota de empenho à contratada, em conjunto com o
esclarecimento sobre a exclusão do edifício da antiga sede
(doc. 0828122).

Em paralelo, à SAPEV, para programar os serviços
com a urgência que o caso requer, devendo atentar para o
pagamento ainda no corrente exercício.

Cópia à AAMO, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2020, às 17:02, 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
0830042 e o código CRC F2E8DEE5.

0006100-66.2020.6.02.8000 0830042v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
Ciente do despacho SAD 0830042.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO VIEIRA COIMBRA FILHO, Técnico
Judiciário, em 15/12/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830114 e o código CRC 41927B64.

0006100-66.2020.6.02.8000 0830114v1

Despacho AAMO 0830114         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 268



E-mail - 0830132

Data de Envio: 
  15/12/2020 17:45:13

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

Para:
    realizaterceirizacoes@gmail.com

Assunto: 
  Remessa. Nota de Empenho 2020NE001077. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0001764-19.2020.6.02.8000

À empresa Realiza Gestão e Terceirização Ltda

Prezados boa tarde,

Encaminho, em anexo, a nota de empenho 2020NE001077, referente a contratação do serviço de
higienização de ambientes, destacando a exclusão do Edifício da antiga Sede deste Tribunal localizado na
Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL, conforme documento anexo.

GENTILEZA CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13:00 às 19:00h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Nota de empenho..pdf
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0829206.html
    Despacho_0828122.html
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De: "REALIZA GESTÃO E TERCEIRIZAÇÕES" <realizaterceirizacoes@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/12/2020 06:04 PM
Assunto: [seic] Remessa. Nota de Empenho 2020NE001077. TREAL

Prezados,

Acusamos recebimento da Nota de Empenho.

No mais, ficamos à disposição.
--
Atenciosamente,

IGOR RYTCHYSKYI
Sócio Administrador | Setor de Contratos
(82) 3027-0727
realizaterceirizacoes@gmail.com

Em 15/12/2020 17:45, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
escreveu:

SEI  0001764-19.2020.6.02.8000

À empresa Realiza Gestão e Terceirização Ltda

Prezados boa tarde,

Encaminho, em anexo, a nota de empenho 2020NE001077, referente a contratação do 
serviço de higienização de ambientes, destacando a exclusão do Edifício da antiga 
Sede deste Tribunal localizado na Praça Visconde de Sinimbu, S/N, Centro, Maceió-AL, 
conforme documento anexo.

GENTILEZA CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
99938-4871

Horário de Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13:00 às 19:00h. Sexta-feira: 
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Livre de vírus. www.avast.com.

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=JIWSV6FH61...

1 of 1 15/12/2020 18:05
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
À GSAD
Senhor Secretário,
 
Uma vez confirmado o recebimento da nota de empenho pela
contratada 0830169, seguem os autos para os atos de gestão.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 15/12/2020, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830172 e o código CRC B3BA7D57.

0006100-66.2020.6.02.8000 0830172v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
À SAPEV, para agendar a execução do serviço.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/12/2020, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830218 e o código CRC 6CF54B7A.

0006100-66.2020.6.02.8000 0830218v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2020.
À SEIC, após juntada das publicações do Extrato de

Dispensa de Licitação, bem como de sua retificação, no DOU,
para eventual atualização do Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 16/12/2020, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830623 e o código CRC 478B55E7.

0006100-66.2020.6.02.8000 0830623v1
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E-mail - 0830904

Data de Envio: 
  16/12/2020 16:09:59

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS E VEÍCULOS <sapev@tre-al.jus.br>

Para:
    realizaterceirizacoes@gmail.com
    sapev@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Sanitização dos Edifícios do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em Maceió - Agendamento

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Conforme ajustado ao telefone, formaliza-se o agendamento da realização do serviço de sanitização de
ambientes para o dia 18/12/2020, às 14:00h, de acordo com a proposta encaminhada ao Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
Quaisquer esclarecimentos podem ser solicitados diretamente ao Chefe da SAPEV, Sr. Fernando Barros.

Atenciosamente,

Henrique Cirqueira Freire
Assistente III

Anexos:
    Despacho_0830218.html
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NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Prestação dos Serviço de Higienização de ambientes para a
sanitização das unidades do TRE em Maceió.

Área interessada:

SAPEV

Contrato:

NOTA DE EMPENHO 2020NE001077 0829206;
Vigência do contrato:

31/12/2020

Contratado(a):

REALIZA GESTÃO & TERCEIRIZAÇÕES LTDA.

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

NFS-e 119/2020

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 3.694,80 (Três mil seiscentos e noventa e quatro reais e
oitenta centavos)

05 - Observações:

CERTIDÕES 0833550.

Nota Técnica - 1ª Fase SAPEV 0833551         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 287



 
Após o efetivo pagamento, solicito a anulação do saldo da

nota de empenho 2020NE001077.
 

Maceió, 21 de dezembro de 2020.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 21/12/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833551 e o código CRC C2D41BB7.
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ATESTO

Atesto que os serviços constantes na NFS-e 119/2020
referente aso imóveis da nova Sede, Fórum Eleitoral de Maceió, além
do galpão B e Biblioteca do TRE-AL foram prestados de forma
satisfatória.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 21/12/2020, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833552 e o código CRC 38671066.

0006100-66.2020.6.02.8000 0833552v5
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA

Digite o texto aqui....  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA
LANCAMENTO DE SISTEMA)____________
  21/12/20  11:50     NS                               USUARIO : NADJA RIBEIRO  
  DATA EMISSAO      : 21Dez20   VALORIZACAO : 21Dez20  NUMERO  :
2020NS005097   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 30597341/0001-57 - REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001235            DATA VENCIMENTO  : 31Dez20        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA
SANITIZAÇÃO DAS UNIDA
  DES DO TRE-AL EM MACEIÓ. PA. 0006100-66.2020.6.02.8000. CONTRATO
33/2020. NOTA
   DE EMPENHO 2020NE001077. NOTA FISCAL Nº 119/2020.                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                     CONTINUA...
  LANCADO POR : 52733688472 -  NADJA RIBEIRO     UG : 070011   21Dez20   11:41
 
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                                
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  21/12/20  11:50     NS                               USUARIO : NADJA RIBEIRO  
  DATA EMISSAO      : 21Dez20   VALORIZACAO : 21Dez20  NUMERO  :
2020NS005097   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 30597341/0001-57 - REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001235            DATA VENCIMENTO  : 31Dez20        
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  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521214 2020NE001077                   213110400 33903978                   
                                                                        3.694,80
  02 511005 2020NE001077                   332310200 33903978                   
                                                                        3.694,80
  03 401002 2020NE001077                             33903978                   
                                                                        3.694,80
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 52733688472 -  NADJA RIBEIRO     UG : 070011   21Dez20   11:41
 
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 21/12/2020, às 11:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833566 e o código CRC 167B730C.

0006100-66.2020.6.02.8000 0833566v2
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DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2020.
Senhores Chefes,
 
Solicito a Vossas Senhorias atestar neste procedimento a

satisfatória realização dos serviços prestados pela empresa Realiza
Gestão & Terceirizações Ltda.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 21/12/2020, às 08:48, 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
0833568 e o código CRC EA9450D3.

0006100-66.2020.6.02.8000 0833568v1
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ATESTO

 
 
ATESTO que os serviços de sanitização foram realizados

no âmbito do ALMOXARIFADO de forma satisfatória.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/12/2020, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833797 e o código CRC D0D0C316.

0006100-66.2020.6.02.8000 0833797v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020ns005097 (0833566).

Observação:

À SAPEV
Para juntar certidões atualizadas da RFB e FGTS.
 
À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive às verificações normativas
e contratuais porventura existentes no que se refere ao pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 21/12/2020, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0833947 e o código CRC 2CB7D6FE.
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ATESTO

Atesto que nessa tarde foram dedetizados o galpão B
(Veículos) e C (Patrimônio).

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 21/12/2020, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834064 e o código CRC 7359BD18.

0006100-66.2020.6.02.8000 0834064v2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES LTDA
CNPJ: 30.597.341/0001-57

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:05:00 do dia 21/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2021.
Código de controle da certidão: 468F.87D4.944A.8159
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Firefox http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaI...

1 of 1 21/12/2020 15:05
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 30.597.341/0001-57

Razão
Social:

REALIZA GESTAO E TERCEIRIZACOES LTDA

Endereço: AV ALVARO OTACILIO 3731 SALA 508 LETRA A / JATIUCA / MACEIO / AL
/ 57036-850

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei  8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/12/2020 a 10/01/2021

Certificação Número: 2020121204003501554114

Informação obtida em 21/12/2020 15:06:09

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 21/12/2020 15:06
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Conforme solicitação evento SCON 0833947, junto

as certidões.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 22/12/2020, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834199 e o código CRC 692373AA.

0006100-66.2020.6.02.8000 0834199v1
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NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

sim

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

sim

03 - O documento apresentado está regular?

sim

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

sim

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

 

sim

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

sim

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

sim

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

sim

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

sim

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de

Nota Técnica - 2ª Fase SGF 0834490         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 299



empenho?

sim

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

Análise Scon

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

sim

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

não informado pela gestão

14 - O contrato está vigente?

sim

15 - Observações:

 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 22/12/2020, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 24/12/2020, às 09:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834490 e o código CRC 6528C078.
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
À SAPEV,
 
Solicitamos os dados bancários do fornecedor, para

fins de pagamento.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 22/12/2020, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834500 e o código CRC 50A402F7.

0006100-66.2020.6.02.8000 0834500v1
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INFORMAÇÃO Nº 10424 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

Prezada Servidora,
 
Em atenção ao Despacho SGF (0834500), informos os dados

bancários:
 
BANCO: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A - Bansicredi
AGÊNCIA: 2205
CONTA CORRENTE: 61977-9
RAZÃO SOCIAL: Realiza Gestão e Terceirizações Ltda
CNPJ: 30.597.341/0001-57
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 23/12/2020, às 08:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834609 e o código CRC 53A7DC30.

0006100-66.2020.6.02.8000 0834609v2
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  23/12/20  09:47     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 23Dez20   VALORIZACAO : 23Dez20  NUMERO  :
2020NS005191   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 30597341/0001-57 - REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001235            DATA VENCIMENTO  : 31Dez20        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA
SANITIZA-
  ÇÃO DAS UNIDADES DO TRE-AL EM MACEIÓ. NOTA FISCAL 119. SEI: 6100-
66/2020.      
                                                                                
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521468 2020NE001077                                                        
            90002785M                                                     112,69
  02 531214 2020NE001077                   213110400 33903978                   
                                                                          112,69
                                                                                
                                                                               
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   23Dez20  
09:43  

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  23/12/20  09:47     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 23Dez20   VALORIZACAO : 23Dez20  NUMERO  :
2020NS005193   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 30597341/0001-57 - REALIZA GESTAO & TERCEIRIZACOES
LTDA   
  TITULO DE CREDITO : 2020NP001235            DATA VENCIMENTO  : 31Dez20        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                                
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        3.582,11
                                                                                
  OP 1790                                                                               
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   23Dez20  
09:45
 
  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA -
DAR)_________
  23/12/20  09:48                                      USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 23Dez20   VENCIMENTO: 23Dez20    NUMERO  :
2020DR800322   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 30597341/0001-57  - REALIZA GESTAO &
TERCEIRIZACOES LTDA  
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 12/2020       
  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2020NP001235                                 
  VALOR PRINCIPAL   :              112,69 VALOR JUROS :                         
  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :              112,69     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 23.12.2020             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN       
 
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000119                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  3,050                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 2785  - MACEIO                                          
  DATA EMISSAO DA NF  : 18Dez20              VALOR NF :            3.694,80     
                                                                     
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  ISS SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES PARA
SANITIZA-
  ÇÃO DAS UNIDADES DO TRE-AL EM MACEIÓ. NOTA FISCAL 119. SEI: 6100-
66/2020.  
    
                                                                                
  GISS ONLINE OK                                                                              
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   23Dez20  
09:45  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 24/12/2020, às 09:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834718 e o código CRC 628B98A5.

0006100-66.2020.6.02.8000 0834718v3
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2020.
Senhor Chefe,
Volvo os presente autos, tendo em vista o

acompanhamento e atesto dos serviços, serem executados por
essa unidade ( 0833552).

Atenciosamente,
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira
Chefe da SBEA.

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 28/12/2020, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835921 e o código CRC 53C16AD7.

0006100-66.2020.6.02.8000 0835921v1

Despacho SBEA 0835921         SEI 0006100-66.2020.6.02.8000 / pg. 304



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Fernandes Lima, nº 3487 - Bairro Farol - CEP 57057-000 - Maceió - AL

Fórum Eleitoral Des. Moura Castro - 1ª Zona Eleitoral

 

ATESTO

ATESTO que os serviços de sanitização foram realizados
no âmbito do FÓRUM ELEITORAL de forma satisfatória.

Documento assinado eletronicamente por HYLKA VIEIRA DE ALBUQUERQUE
PASSOS, Chefe de Cartório Substituta, em 13/01/2021, às 09:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0840582 e o código CRC 7530B1D8.
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