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

 

Memorando nº 855 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 11 de setembro de 2020.

Para: Secretaria de Adminsitração

Assunto: LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRAS

 

 
 

Senhor Secretário de Administração,
 
 
Dando continuidade à logística a ser adotada por este

Tribunal, para auxiliar os trabalhos da Seção de
Almoxarifado durante o recebimento das cargas de material
doado para os mesários e colaboradores, tratados no
processo 0007591-11.2020.6.02.8000, será necessária a locação de
empilhadeira com operador, o que trará maior celeridade ao processo
e melhor técnica no recebimento dessa carga, dado o grande volume
esperado e inclusive, de carga potencialmente inflamável.

Apresento os seguintes orçamentos (0762318) EMPRESA
TOLEZI, (0762321) EMPRESA MÉRITO, (0762330) EMPRESA TS
GUINCHOS, para análise e providências quanto à locação devida.

Consta nos orçamentos o contato das empresas, caso
necessário alguma atualização.

Cópia à Coordenadora da COMAP, para ciência e
manifestação, caso de sua aquiescência.

Ressalto a urgência da contratação, haja vista a
iminência da chegada dos materiais e também a disponibilidade das
empilhadeiras, por parte das empresas.

 
Respeitosamente.
 

Memorando 855 (0761081)         SEI 0008393-09.2020.6.02.8000 / pg. 1



Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
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TOLEZI LOCACÃO, PECAS E SERVICOS EIRELI 

Endereço: RUA LUIZ CLEMENTE VASCONCELOS 717 

  CLIMA BOM CEP: 57071-040 

Tel.: (82) 98714.9040 

CNPJ 32.127.408/0001-15 

 

 

Cliente: TRE 

Aluguel de empilhadeira – diária  

• 01 dia           R$ 500,00 

• Frete    R$ 200,00 

• Operador R$   80,00 

• Total        R$ 780,00 

 

Aluguel para 07 dias - diária (R$ 300,00) 

• 7 dias  R$ 2.100,00 

• Frete  R$    200,00 

• Total  R$ 2.300,00 

 

Maceió, 11 de setembro 2020. 
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Sistema de Gestão da Qualidade Código: F.GC.07.01

ORÇAMENTO PARA LOCAÇÃO E VENDAS

TRE - SRA LUCIANA

Em atendimento à sua solicitação de informações sobre preços praticados por nossa empresa,
informamos os valores no orçamento Nº COM 351/2020, discriminado abaixo:

QUANT EQUIPAMENTO LOCAÇÃO
DIARIA

LOCAÇÃO
SEMANA

01  EMPILHADEIRA   2,0 TON    YALE COM OPERADOR   
DESCARREGAR CARRETAS DE PALETS.(Obs ver 
capacidade da carga)

R$ 950,00
 

R$ 4.000,00

01 TRANSPALET 3.000,00 TON R$ 100,00 R$    300,00
* Vai com botijão de gás cheio e retorna cheio.
* Reposição de gás por conta do locatário, 
* Valor da Hora adicional- R$ 80,00
* Máquina e Operador,  08 HORAS seguindo a carga horaria da 
construção civil leve sendo: ( Segunda a quinta das 07:00 a 12;00   
13:00 as 17:00)  e (Sexta-feira das 07:00 a 12;00   13:00 as 16:00)
* Estadia( se houver), Alimentação, passagem e  horas extras por do 
operador por conta do locatário.
*Sábados, domingos e feriados serão cobrados horas extras.
* Fica por conta da CONTRATANTE a responsabilidade total em
guardar  e  caso  algum componente  venha  ser  danificado  por
questão da guarda faremos o reparo e incluiremos os valores
em NF.( Os danos se referem na questão da máquina dormir no
canteiro  de  obra,  pelo  fato  de  estar  guardada  na  obra.  Tais
avarias se referem: Extravio da máquina, vidros quebrados).  
* Programação para entrega e recolha com 24 horas.
DESLOCAMENTO IDA E VOLTA( VER BAIRRO)  SERRARIA - R$          300,00
VALOR TOTAL 1.350,00 4.600,00

Condição de pagamento: AVISTA – DEP C/C 

Validade da proposta: 10 DIAS

OBS 1: Caso o cliente aceite a presente Proposta solicitamos que o cliente ateste o mesmo, ou envie um
e-mail autorizando a prestação de serviços.  

OBS 2: Para tratar dos itens contidos neste orçamento ou obter informações adicionais, entre em contato
conosco pelo telefone: (82) 3221-5329 / 3221-5845.

MACEIÓ, 28 AGOSTO DE  2020.

ATENCIOSAMENTE,

CARLAFARIAS  

COORDENADORA  DE VENDAS.
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PROPOSTA COMERCIAL Nº 00001659. 
JABOATÃO DOS GUARARAPES, 11 de Setembro de  2020 

 
 
LUCIANA WANDER DE O. MELO 
SRA. LUCIANA 
E-mail: lucianawander@gmail.com 
 
Prezado (a) senhor (a): 
 
Atendendo sua solicitação, apresentamos a seguir nossas condições técnicas e comerciais, para locação de 
equipamentos conforme solicitado. Antecipadamente agradecemos por solicitar nossos serviços, e teremos imensa 
satisfação em atendê-los. 
 
ESCOPO DO SERVIÇO:  
             LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESCARREGAR CARRETAS DE MERCADORIAS DO TIPO ÁLCOOL GEL, 
ÁLCOOL LÍQUIDO NA AV. MENINO MARCELO EM MACEIÓ-AL. 
 
EQUIPAMENTOS: 
  
1. EMPILHADEIRA, 2,5 TONS A GÁS – COM OPERADOR. 
  

PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DIÁRIA CONFORME QUADRO ABAIXO:  

 

ITEM 
QTD.  

EQUIP. 
DESCRIÇÃO 

EQUIPAMENTOS 
QTD.MIN. 
HORA/DIA 

VALOR 
HORA 

VALOR UNITÁRIO POR 
DIA / POR TURNO 

MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL  

01 01 
EMPILHADEIRA 

2,5 TONS 
10 H R$ 140,00 R$ 1.400,00 R$ 4.000,00 R$ 5.400,00 

 

PREÇO PARA CONTRATAÇÃO - SEMANAL - CONFORME QUADRO ABAIXO:  

 

ITEM 
QTD.  

EQUIP. 
DESCRIÇÃO 

EQUIPAMENTOS 
QTD.MIN. 
HORA/DIA 

VALOR 
HORA 

VALOR UNITÁRIO POR 
DIA / POR TURNO 

MOBILIZAÇÃO/ 
DESMOBILIZAÇÃO 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL (05 DIAS) 

01 01 
EMPILHADEIRA 

2,5 TONS 
10 H R$ 120,00 R$ 1.200,00 R$ 4.000,00 R$ 10.000,00 

 
1. CONDIÇÕES PARA MEDIÇÕES DA OPERAÇÃO:  
1.1. Consideramos garantia mínima de faturamento 10h (07:00h às 17:00h ). 
1.2. Caso ultrapasse as 10 (dez) horas será cobrado hora excedente, 10% por cento do valor total da diária. 
1.3.  Serão apontadas também as horas trabalhadas e/ou à disposição, montagem e dos equipamentos, hora para 

integração, horas paradas devido às condições climáticas desfavoráveis, assim como as horas paradas devido a 
greve, e aos fortuitos ou força maior. 

1.4. Serão apontadas as horas em que os equipamentos estiverem bloqueados, segurando ou peça ou qualquer 
outro equipamento, em procedimento de trabalho, com seu operador. 

1.5. Serão apontadas as horas aguardando ordens burocráticas, saída ou entrada na obra, bem como as horas de 
abastecimento. 

1.6. A devolução antecipada dos equipamentos não desobriga do pagamento das horas mínimas restantes. 
1.7. Período de medição é quinzenal {de 01 a 15 // 16 a 30/31}, ou ao término dos serviços, prevalecendo aquilo 

que ocorrer primeiro. 
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1.8. Após o fechamento da medição a CONTRATANTE receberá um relatório, para conhecimento da medição 
efetuada, o prazo para a aprovação deste será de 72 horas, contadas a partir do envio do mesmo. Caso não 
haja pronunciamento por escrito por parte da CONTRATANTE, após este prazo caracterizado na aceitação 
tácita emitiremos a fatura de acordo com os dados constantes na medição, cujo vencimento a CONTRATANTE 
tem conhecimento a esta de acordo. 

 
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/ IS LOCACOES E MOVIMENTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI: 
  
2.1 Combustível 
2.2 Alimentação 
2.3 Alojamento 
2.4 Operador 
2.5 Fornecedor todo e qualquer tipo de manutenção para os equipamentos, bem como peças sobressalentes 
2.6 Fornecimento de materiais de amarração tais como cabo de aço (isótropos), cintas e manilhas desde que 

padrão disponível no guindaste (s) supramencionado (s). 
2.7 Qualquer material necessário, que não esteja disponível, será de responsabilidade da contratante, sendo 

assim, caso haja necessidade, consulte-nos sobre a lista de acessórios de cada equipamento antecipadamente. 
2.8 Caso necessário, fornecer Plano de Rigging em até 72(setenta e duas) horas úteis depois de requerido por 

escritos pelo contratante, desde que do requerimento conste todas as informações detalhadas da operação 
(planta baixa corte dados da peça/equipamentos, etc.). 

  
 
3. OBRIGAÇOES DO CONTRATANTE: 
  
3.1 Dar condições operacionais para os equipamentos, fornecendo área de operação plana, compactada, livre e 

desimpedida de qualquer interferência subterrâneas na área de operação do guindaste supramencionado, ou 
ainda bloqueio de ruas e avenidas devidamente autorizadas pelos órgãos competentes, bem como 
desimpedimento das redes elétricas na aérea de execução dos serviços. 

3.2 Fornecer acessórios de movimentação de cargas não incluídos no item 5.2, devidamente inspecionado e 
aprovados para atividade; 

3.3 Fornecimento de Balancim/Spreads (caso seja necessário), devidamente inspecionado e aprovado para 
atividade; 

3.4 Guarda de nossos equipamentos na obra; 
  
4. SEGUROS: 
4.1 A CONTRATANTE pagará 0,35% do valor do objeto a ser movimentado, a título de seguro. Em qualquer 

hipótese, sendo necessário acionar a apólice de seguro da CONTRATADA, o custo da franquia será por conta da 
CONTRATANTE. 

4.2 Para todos os fins, incluindo, sem se limitar, questões de seguro, a CONTRATANTE deverá informar o valor da 
carga a ser içada ou transportada, por escrito, antes da execução dos  serviços, no campo indicado no final do 
presente instrumento. Fica estabelecido que a CONTRATANTE, sua seguradora e seus clientes, cientificados pela 
CONTRATANTE, abdicam de agir regressivamente contra a CONTRATADA em relação a qualquer sinistro durante 
a execução do objeto deste contrato. 

4.3. Qualquer tipo de avaria causada em equipamentos e materiais da CONTRATANTE envolvidos na operação do 
objeto deste contrato deverá ser comunicada pela CONTRATANTE à CONTRATADA em documento firmado por 
seu representante legal, relatando o ocorrido, em até 24hs do sinistro, devendo a CONTRATANTE ainda 
preservar intacto o local do sinistro até o processo de regulação pela seguradora, sob pena do não 
ressarcimento dos danos decorrentes do evento. 

 
5. IMPOSTOS/TAXAS: 
5.1 Tribulação Municipal ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer Natureza), está incluso nos preços ofertados, 

no caso de recolhimento no local dos serviços, o mesmo deverá ser feito sobre a parcela da prestação de 
serviços (mão de Obra), e enviar copia do documento para a contratada. 
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5.1 Com relação ao INSS, conforme  INRFB971  datada de 13/11/2009,quando da emissão da fatura        ,constará o 
valor da cessão mão de obra utilizada nas operações, base para retenção de 11%(onze por cento),cuja guia de 
recolhimento referente a esta retenção, após a sua devida quitação pela contratante, devera ser enviada à 
contratada no máximo de 10(dez) dias. 

5.2 A retenção dos tributos federais (PIS, CONFINS e CSLL), de acordo com a lei 10.833 de 30/12/2003 alterada pela 
lei 10.925 de 23/04/2004, artigo 5ª, só deverá ser feita sobre a parcela de mão de obra com valor superior a R$ 
5.000,00 (Cinco Mil Reais). 

 
6 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
6.1 15 DIAS. 
6.2 Em caso de atrasos no pagamento por parte da CONTRATANTE será cobrado o valor do principal acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês (pro rata die) e 2% de multa, além de correção monetária pelo índice IGP-m ou, 
falta, aquele que o substituir. 

6.3  Será enviada a Fatura e Nota Fiscal de serviço mais Boleto Bancário, seguindo os seguintes critérios;  
6.4  Fatura com 90% do contrato, que corresponde a locação do equipamento (Salientando que Não está obrigado 

a emissão de nota fiscal de Serviço, conforme Lei Complementar Nº 427/03, ART 192, A lista de serviço, não 
consta atividade de locação, portanto a partir de 01/01/2004 não é contribuinte do ISSON por lei complementar 
federal, nº 116 publicada em 31 de Junho de 2003 de acordo com o novo código Civil, Lei 10406 de 10 de Janeiro 
de 2002, Art 565-A, isentando os serviços prestados mediante Locação. Cessão de direito de uso e Congêneres). 

6.5 Em caso de inadimplemento das obrigações descritas no item .1 da seção (PAGAMENTO) deste instrumento, por 
prazo superior a 30 (trinta) dias, considerar-se-á vencida toda a dívida, podendo a CONTRATADA, a seu exclusivo 
critério, implicar em execução da dívida, podendo-se levar o presente instrumento a protesto, executando-o 
judicialmente a fim de satisfazer seu crédito principal. 

6.6 Sem prejuízo da adoção das providências descritas nos itens anteriores, em caso de inadimplemento de 
qualquer das obrigações, poderá a CONTRATADA negativar o nome e o CNPJ da CONTRATANTE, em qualquer 
órgão de restrição de crédito, devendo efetuar o cancelamento dessa negativação tão logo haja a satisfação 
integral da obrigação inadimplida.  

6.7 Nota fiscal de serviço no valor de 10% de contrato, que corresponde a Mão de Obra do serviço prestado. 
 

7 PRAÇA DE PAGAMENTO: 
7.1  As partes elegem a Praça de Jaboatão dos Guararapes no Estado de Pernambuco como praça de pagamento. 

 Obs.: As condições de faturamento estão sujeitos á aprovação cadastral. 
 

8 VALIDADE PROPOSTA: 
o 20 (vinte) dias. 

 
9 DISPONIBILIDADADE: 

Agendamento com 24 h de antecedência. 
 

10 CONDIÇOES GERAIS 
 
10.1  Esta proposta terá valor de contrato por adesão mediante “de acordo” da contratante. Em caso de pactos 

adicionais ou específicos os mesmos serão registrados em termo aditivo a presente proposta e passarão 
obrigatoriamente a integrar o pacto de adesão deste contrato. 

10.2  Os equipamentos somente serão mobilizados após confirmação do pacto e da disponibilidade prevista na 
clausula de título “Condições gerais”. 

10.3  Confirmado esta proposta deverá contar com o “de acordo” da contratante e devolvido com a última folha 
assinada e carimbada, pelos responsáveis e testemunhas.  

10.4  Cabos e manilhas com medidas especiais que não tenhamos em estoque, serão fornecidos pela     contratante 
ou, se fornecidas pela contratada, serão cobrados com entendimento entre as partes.  

10.5  Os serviços de manutenção terão as horas gastas em sua execução descontadas. 
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10.6  Havendo necessidade de manutenção corretiva em nossos equipamentos, é fundamental que equipe de 
manutenção e as pessoas envolvidas sejam isentas de integração para a entrada na empresa por se tratar de 
caso de emergência.  

10.7  Havendo confirmado a locação do equipamento a CONTRATANTE venha a cancelar unilateralmente o objeto 
deste contrato, a mesma estará sujeita a multa de 50% do valor total pactuado neste contrato. 

10.8  Em caso de contratações superiores há 01 mês, será necessária a liberação de equipamentos, periodicamente, 
para realização de manutenção preventiva. 

10.9  Fica permanentemente proibida a utilização dos equipamentos ou a execução de trabalhos fora das 
especificações nominais dos mesmos e fora das normas de segurança. Toda consequência em decorrência do 
descumprimento desta clausula, inclusive a recuperação do equipamento ou tempo parado, será de inteira 
responsabilidade da CONTRATANTE. 

 
11 QUALIDADE, SEGURANÇA, SAÚDE, OCUPACIONAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

A empresa IS LOCACOES E MOVIMENTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI declara que executa os 
seus serviços seguindo a normas de segurança de trabalho, ocupacional e responsabilidade Social. 
 
12. FORO Fica eleito o foro da comarca de Jaboatão dos Guararapes no estado de Pernambuco, que será 
competente para dirimir todas as questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes 
expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 
 Sem mais para o momento, estamos à disposição para o que se fizer necessário. 
 
Atenciosamente,                     
                                                                                                                         

De acordo__/__/ ____  
                                                       
                                                                                                                                        

                            
____________________________________________ __________________________________________________ 
IS LOCACOES E MOVIMENTACAO DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS EIRELI                                                                                      

LUCIANA WANDER DE O. MELO                                                                        

14.447.972/0001-33                                                                                            00.000.000/0000-00                                                                                                          
 
 

             (RESPONSÁVEL LEGAL)                                                           PROPOSTA COMERCIAL 00001659 
PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAES 
 

 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                              ____________________________ 
      TESTEMUNHA 1                                                                                        TESTEMUNHA 2 
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14/09/2020 Gmail - Locação Empilhadeira

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5cd8c9053b&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3101606288074827548&simpl=msg-a%3Ar-5177368020075173832&simpl=msg-f%3A1677562620320598374 1/3

Luciana Wander <lucianawander@gmail.com>

Locação Empilhadeira
2 mensagens

Luciana Wander <lucianawander@gmail.com> 10 de setembro de 2020 18:27
Para: filial.alagoas@tsguincho.com.br

Boa noite!

Solicito com a máxima brevidade possível  o orçamento de locação de 1 empilhadeira com operador, para uso na Serraria, Av,. Menino Marcelo, Maceió, no período de 1 dia
ou de 1 semana.

Para descarregar carretas de mercadorias do tipo álcool gel, álcool líquido etc.

Aguardo retorno.
-- 
Luciana Wander de O. Melo
99843 7499

 

Dayse Bezerra <supervisao.comercial@tsguincho.com.br> 11 de setembro de 2020 15:19
Para: lucianawander@gmail.com
Cc: Juciara Bomfim <filial.alagoas@tsguincho.com.br>, comercial1@tsguincho.com.br

Boa tarde!

 

Sra. Luciana segue em anexo o orçamento.

 

OBS: Não estamos com a filial de Maceió, a empilhadeira terá que sair da nossa matriz em Recife-PE.
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14/09/2020 Gmail - Locação Empilhadeira
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At,

 

 

(81) 9 9790-1371 – Whatsapp comercial.

Rua Fernando de Noronha, 950, Muribeca, Jaboatão, PE.

Visite nosso site: www.tsguincho.com.br

 

De: Juciara Bomfim [mailto:filial.alagoas@tsguincho.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 11 de setembro de 2020 10:58
Para: supervisao.comercial@tsguincho.com.br; comercial1@tsguincho.com.br; comercial@tsguincho.com.br
Assunto: ENC: Locação Empilhadeira

 

Bom dia,

 

Segue abaixo solicitação de cotação referente a empilhadeira 2,5 ton.

 

A�,

 

Cuide-se, tudo vai ficar bem!
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11/09/2020 Gmail - [almoxarifado] orçamento

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5cd8c9053b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1676294078457144596&simpl=msg-f%3A1676294078457144596&simpl=msg-f%3A1676294079729779862 1/1

Luciana Wander <lucianawander@gmail.com>

[almoxarifado] orçamento
2 mensagens

Luciana Wander de Oliveira Mel <lucianamelo@tre-al.jus.br> 28 de agosto de 2020 15:16
Responder a: lucianamelo@tre-al.jus.br
Para: lucianawander@gmail.com

Boa tarde
Segue orçamento
Grata,
Carla Farias
Coordenadora de vendas.
Mérito Dist. Comercio e Representações Ltda.
Contato: 82-3221-5329 
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Para: lucianawander@gmail.com
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Luciana Wander <lucianawander@gmail.com>

Orçamento
1 mensagem

TOLEZI Maceio-Al <toleziempilhadeira@hotmail.com> 11 de setembro de 2020 09:34
Para: "lucianawander@gmail.com" <lucianawander@gmail.com>
Cc: "almoxarifado@tre-al.jus.br" <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Atenciosamente,

Mauro Tolezi
Tel e Whatsapp: +55 (82) 98714-9040
email: toleziempilhadeira@hotmail.com

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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
 
 
De acordo com a proposição da senhora Chefe da

SEALMOX, contida no Memorando nº 855 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX, 0761081, encaminho os
presentes autos para análise e deliberação do senhor
Secretário de Administração, com a urgência que o caso
requer.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/09/2020, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0762491 e o código CRC DF7822A9.

0008393-09.2020.6.02.8000 0762491v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Solicito que os preços cotados sejam consolidados

na planilha de instrução da SEIC, para que seja indicada a
proposta de menor impacto orçamentário, para possível
avaliação da contratação por suprimento de fundos.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2020, às 17:42, 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
0762620 e o código CRC AEEA3E57.

0008393-09.2020.6.02.8000 0762620v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 0762620.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/09/2020, 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
0762752 e o código CRC 7D83A1D0.

0008393-09.2020.6.02.8000 0762752v1

Despacho COMAP 0762752         SEI 0008393-09.2020.6.02.8000 / pg. 17



PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0008393-09.2020.6.02.8000 DIÁRIA 01 1

Fontes de Consulta

Empresa Tolezi Empilhadeira 780,00 -1.730,00 780,00

Empresa Mérito Empilhadeira 1.350,00 -1.160,00 1.350,00

Empresa TS Guinchos 5.400,00 2.890,00 Desconsiderado

81,94%

A Planilha  pode ser utilizada 2.510,00 2.056,75 1.065,00

Q = quantidade de valores obtidos     3 Total Estimado

1.065,00 1.065,00

2

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao vosso despacho evento 0762620,

consideramos o valor da diária com todo aparato incluso e chegamos
a uma média de R$1.065,00 (um mil sessenta e cinco reais),
conforme planilha com base na Ordem de Serviço OS 02/2010
evento 0762843.

Assim sendo, configura-se que a proposta da Empresa
Tolezi Empilhadeiras evento 0762318, com valor por diária R$780,00
(setecentos e oitenta reais),  a mais vantajosa.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 14/09/2020, às 23:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0762844 e o código CRC 7C79FDB3.

0008393-09.2020.6.02.8000 0762844v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2020.
Reporto-me ao Despacho SEIC (doc. 0762844), para

submeter os presentes autos à ACAGE, no sentido de avaliar
se a contratação pretendida (de locação de empilhadeira para
o recebimento do material de proteção individual e coletiva
doado à Justiça Eleitoral e que será distribuído aos mesários e
colaboradores nas eleições), pode ser viabilizada com o uso
do adiantamento aberto para implemento das ações de
retomada às atividades presenciais, no âmbito das medidas de
prevenção ao contágio da Covid-19, de acordo com a Decisão
nº 2126, da Presidência (doc. 0753921).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/09/2020, às 00:03, 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
0762849 e o código CRC 793B3FCF.

0008393-09.2020.6.02.8000 0762849v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008393-09.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Despesa. Suprimento de Fundos.

 

Parecer nº 1669 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Os autos foram enviados pelo Senhor Secretário de

Administração, Despacho GSAD - 0762849,
para que avaliemos se a contratação pretendida (de locação de
empilhadeira para o recebimento do material de proteção
individual e coletiva doado à Justiça Eleitoral e que será
distribuído aos mesários e colaboradores nas eleições), pode
ser viabilizada com o uso do adiantamento aberto para
implemento das ações de retomada às atividades presenciais,
no âmbito das medidas de prevenção ao contágio da Covid-
19, de acordo com a Decisão nº 2126, da Presidência
(doc. 0753921). 

Da análise da citada Decisão, de imediato,
observamos que ela autoriza os procedimentos referentes à
abertura de Suprimento de Fundos que viabilizem a aquisição
imediata dos equipamentos e serviços mínimos essenciais e
necessários à retomada das atividades até que sejam
concluídas as contratações em andamento e outras que sejam
demandadas (item "a").

Considerando a finalidade da contratação ora
proposta, auxiliar os trabalhos da Seção de
Almoxarifado durante o recebimento das cargas de material
doado para os mesários e colaboradores, tratados no
processo 0007591-11.2020.6.02.8000 -  Memorando 855
(0761081), entendemos que ela não possui relacionamento
com as finalidades dos Suprimento de Fundos abertos em
conformidade com a referida Decisão da Presidência
(0007702-92.2020.6.02.8000 e 0007664-80.2020.6.02.8000).

Desta forma, opinamos pela impossibilidade da
contração de locação de empilhadeira, com operador, por
meio dos Suprimentos de Fundos abertos nos procedimentos
Sei nº 0007702-92.2020.6.02.8000 e nº 0007664-
80.2020.6.02.8000.

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
 

De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.

 
Raquel Helena Paixão Tavares

Assessora de Contas e Apoio à Gestão

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 15/09/2020, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 15/09/2020, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0763804 e o código CRC 0A15830E.

0008393-09.2020.6.02.8000 0763804v7
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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 setembro de 2020.
Retornem os autos à SEALMOX/COMAP, para

ciência do Parecer nº 1669, da ACAGE (doc. 0763804) e
urgente elaboração de termo de referência, em autos
apartados, para instruir a contratação dos serviços
pretendidos.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2020, às 22:07, 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
0764453 e o código CRC AC924E7D.

0008393-09.2020.6.02.8000 0764453v1
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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 setembro de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Após tratativas com o senhor Secretário de

Administração, encaminho os presentes autos para que sejam
informados os dados necessários (justificativas para a
contratação, quantidade de diárias, tipo de empilhadeira,
entre outros dados essenciais) para que se possa instruir a
contratação direta, emergencial, tendo em vista a iminente
chegada dos equipamentos de proteção individual e coletiva,
doação essa encaminhada pelo Superior Tribunal Eleitoral.

 
Ressalto, que devido a extrema urgência do caso

em tela, os presentes autos devem retornar até amanhã, 10
horas, para que se possa dar continuidade ao feito, com a
celeridade que o caso requer.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/09/2020, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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0765338 e o código CRC F12F4FC0.

0008393-09.2020.6.02.8000 0765338v1
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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 setembro de 2020.
 
 
 
Senhora Coordenadora,
 
 
Dando continuidade à logística a ser adotada por

este Tribunal, para auxiliar os trabalhos da Seção de
Almoxarifado durante o recebimento das cargas de material
doado para os mesários e colaboradores, tratados no
processo 0007591-11.2020.6.02.8000, será necessária a
locação de empilhadeira com operador, e ainda de 2 (duas)
transpaletes, o que trará maior celeridade ao processo
e melhor técnica no recebimento dessa carga, dado o grande
volume esperado e inclusive, de carga potencialmente
inflamável.

 
Ressalto a urgência da contratação, haja vista a

iminência da chegada dos materiais.
 
Segue abaixo tabela com a discriminação dos

serviços de locação de equipamento e de prestação de
serviços de mão de obra necessários para contratação: 

 

QUANT EQUIPAMENTO 

LOCAÇÃO
DIÁRIA
INCLUSO
FRETE
IDA/VOLTA

DURAÇÃO
DIÁRIA  DATA

01
EMPILHADEIRA
HIDRÁULICA,  01 A 5

DIÁRIAS 8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO
SER EM DIAS
OU SEMANAS

Despacho SEALMOX 0765385         SEI 0008393-09.2020.6.02.8000 / pg. 26



capacidade 2,0 TON DIÁRIAS ALTERNADOS
(meses
set/out)

02

 
Transpaletes hidráulico
garfo largo, capacidade
2 a 2,5 TON  
 

 01 A 5
DIÁRIAS 8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO
SER EM DIAS
OU SEMANAS
ALTERNADOS
(meses
set/out)

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

01
SERVIÇOS DE
OPERADOR DE
EMPILHADEIRA

01 A 5
DIÁRIAS  8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO
SER EM DIAS
OU SEMANAS
ALTERNADOS
(meses
set/out)

 
CONDIÇÕES:
 1. Incluir Botijão de gás cheio; 
 2. Reposição de gás, se necessário; 
 3. Valor da Hora adicional, caso seja necessário; 
 4. Horário dos serviços, Máquina e Operador (08

HORAS) seguindo a carga horaria da construção civil leve
sendo: ( Segunda a quinta das 07:00 a 12;00 13:00 as 17:00) e
(Sexta-feira das 07:00 a 12;00 13:00 as 16:00); 

 5. Programação para entrega e recolhimento com
24 horas.

 6. Frete ida e volta para o local: antigo CEPA, Av.
Fernandes Lima. Bairro: Farol, Maceió/AL (escola da Defesa
Civil, logo após a Escola Princesa Isabel, no antigo CEPA).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 17/09/2020, às 23:45, 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
0765385 e o código CRC 8E4CCEA5.

0008393-09.2020.6.02.8000 0765385v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
 
 
À SAD, com as informações colhidas da Seção de

Almoxarifado, por meio do Despacho SEALMOX 0765385,
para instrução da contratação pretendida, ressaltando que já
constam 3 (três) orçamentos nestes autos,
eventos 0762318, 0762321 e 0762330.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/09/2020, 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
0765471 e o código CRC D61C2980.

0008393-09.2020.6.02.8000 0765471v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
 
 
À pedido, devolvo os presentes à SEALMOX para os

ajustes necessários.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/09/2020, às 10:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0765693 e o código CRC C44F0066.

0008393-09.2020.6.02.8000 0765693v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
 

Senhora Coordenadora,
 
 
Solicitei o retorno dos autos apenas para acrescentar às
especificações do equipamento que a empilhadeira hidráulica é de
elevação manual. Segue anexo link com imagem da empilhadeira,
modelo LM1516 https://b2b.nowak.com.br/empilhadeiras/empilhadeira-
manual/empilhadeira-hidraulica-manual-lm-1516-ref-40041?
gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2ZlZ3-
N9F0Mlo7oO31QiW4dkjHkvXlc4h_EGtNcNaRjQf0zyyRUWfEaAuv7EALw_wcB.
 
Ressalto a urgência da contratação, haja vista a iminência da
chegada dos materiais.
 
Segue abaixo tabela com a discriminação dos serviços de locação de
equipamento e de prestação de serviços de mão de obra necessários
para contratação: 
 

QUANT EQUIPAMENTO 

LOCAÇÃO
DIÁRIA
INCLUSO
FRETE
IDA/VOLTA

DURAÇÃO
DIÁRIA  DATA

01

EMPILHADEIRA
HIDRÁULICA DE
ELEVAÇÃO MANUAL ,
capacidade 1 a 1,5
TON 

 01 A 5
DIÁRIAS 8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO
SER EM DIAS
OU SEMANAS
ALTERNADOS
(meses
set/out)

02

 
Transpaletes hidráulico
garfo largo, giro 360º,
capacidade 1

 01 A 5
DIÁRIAS 8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO
SER EM DIAS
OU SEMANAS
ALTERNADOS
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https://b2b.nowak.com.br/empilhadeiras/empilhadeira-manual/empilhadeira-hidraulica-manual-lm-1516-ref-40041?gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2ZlZ3-N9F0Mlo7oO31QiW4dkjHkvXlc4h_EGtNcNaRjQf0zyyRUWfEaAuv7EALw_wcB


a 1,5 TON 
 

ALTERNADOS
(meses
set/out)

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

01
SERVIÇOS DE
OPERADOR DE
EMPILHADEIRA

01 A 5
DIÁRIAS  8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO
SER EM DIAS
OU SEMANAS
ALTERNADOS
(meses
set/out)

 
INCLUIR NA CONTRATAÇÃO:
 
 1. As condições necessárias para a locação e o funcionamento da
empilhadeira;
 2. Valor da Hora adicional, caso seja necessário; 
 3. Horário dos serviços, Máquina e Operador (08 HORAS) seguindo a
carga horaria da construção civil leve sendo: ( Segunda a quinta das
07:00 a 12;00 13:00 as 17:00) e (Sexta-feira das 07:00 a 12;00 13:00
as 16:00); 
 4. Programação para entrega e recolhimento com 24 horas.
 5. Frete ida e volta para o local: antigo CEPA, Av. Fernandes Lima.
Bairro: Farol, Maceió/AL (Escola Vitorino da Rocha, logo após a
Escola Princesa Isabel, no antigo CEPA).
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/09/2020, às 15:32, 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
0766140 e o código CRC D3937A8B.

0008393-09.2020.6.02.8000 0766140v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de setembro de 2020.
 
 
À SAD, com as informações colhidas da Seção de

Almoxarifado, por meio do Despacho SEALMOX 0766140,
para instrução da contratação pretendida, ressaltando que os
3 (três) orçamentos destes autos,
eventos 0762318, 0762321 e 0762330, não poderão ser
utilizados, visto tratar-se de empilhadeira diversa da que
poderá ser utilizada no local de guarda do material.

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/09/2020, 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
0766206 e o código CRC C1E0B5F4.

0008393-09.2020.6.02.8000 0766206v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Tendo em conta a pletora de demandas do presente

momento, quando muitas frentes são objeto de ação desta
Secretaria e suas respectivas unidades (preparação dos
ambientes para retomada dos trabalhos presenciais, definição
e preparação de local para recepção e armazenamento dos
materiais de proteção doados à Justiça Eleitoral para uso de
mesários e colaboradores e, por fim, a razão da nossa
existência, a preparação e realização das eleições), devolvo os
autos a essa Unidade para que, com base nos elementos já
indicados pela SEALMOX (doc. 0766140), promova a
instrução, mediante cotação de preços no mercado local.

Observo, no entanto, que deverá ser indicada, no
campo unidade de medida, para a contratação, somente o
termo "diária", em outra coluna a estimativa da quantidade de
diárias e nota de que se trata de estimativa, de tal forma que o
Tribunal poderá contratar até aquele montante indicado, sem
prejuízo das hipóteses de aditamento previstas em lei.

Por outro lado, solicito alterar o campo que trata
do local da execução do serviço, posto que ainda em definição
pela Alta Administração. Dessa forma, o texto a ser utilizado
deverá ser: "o equipamento deverá ser entregue e recolhido,
ao final do contrato, no endereço, nesta Capital, a ser
indicado por este Órgão."

Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/09/2020, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766784 e o código CRC 747B3871.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
 
 
À SEALMOX, para que proceda aos ajustes

sugeridos pelo senhor Secretário de Administração, Despacho
GSAD 0766784.

 
Após, à SEIC para a necessária cotação de preços,

com a urgência que o caso requer.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/09/2020, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766805 e o código CRC 76CB3448.

0008393-09.2020.6.02.8000 0766805v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de setembro de 2020.
 
 

Senhor Chefe da SEIC,
 
 
Seguem os autos, conforme orientação da COMAP, após
os acréscimos das observações do Senhor Secretário de
Administração, na tabela abaixo.
 
Segue o link com imagem da empilhadeira,
modelo LM1516 https://b2b.nowak.com.br/empilhadeiras/empilhadeira-
manual/empilhadeira-hidraulica-manual-lm-1516-ref-40041?
gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2ZlZ3-
N9F0Mlo7oO31QiW4dkjHkvXlc4h_EGtNcNaRjQf0zyyRUWfEaAuv7EALw_wcB.
 
Tabela com a discriminação dos serviços de locação de
equipamento e de prestação de serviços de mão de obra
necessários para contratação: 
 

QUANT EQUIPAMENTO 
UNIDADE

DE
MEDIDA

ESTIMATIVA
DIÁRIAS
INCLUSO

FRETE
IDA/VOLTA

DURAÇÃO
DIÁRIA  DATA

01

EMPILHADEIRA
HIDRÁULICA DE

ELEVAÇÃO MANUAL ,
capacidade 1 a 1,5

TON 

DIÁRIA  ATÉ 5
DIÁRIAS 8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO

SER EM DIAS
OU SEMANAS
ALTERNADOS

(meses
set/out)

02

 
Transpaletes hidráulico
garfo largo, giro 360º,

capacidade 1
a 1,5 TON 

 

DIÁRIA  ATÉ 5
DIÁRIAS 8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO

SER EM DIAS
OU SEMANAS
ALTERNADOS

(meses
set/out)

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

01
SERVIÇOS DE
OPERADOR DE
EMPILHADEIRA

DIÁRIA ATÉ 5
DIÁRIAS  8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO

SER EM DIAS
OU SEMANAS
ALTERNADOS
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(meses
set/out)

 
INCLUIR NA CONTRATAÇÃO:
 
 1. As condições necessárias para a locação e o
funcionamento da empilhadeira;
 2. Valor da Hora adicional, caso seja necessário; 
 3. Horário dos serviços, Máquina e Operador (08 HORAS)
seguindo a carga horaria da construção civil leve sendo: (
Segunda a quinta das 07:00 a 12;00 13:00 as 17:00) e (Sexta-
feira das 07:00 a 12;00 13:00 as 16:00); 
 4. Programação para entrega e recolhimento com 24 horas.
 5. O equipamento deverá ser entregue e recolhido, ao final
do contrato, no endereço, nesta Capital, a ser indicado por
este Órgão.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/09/2020, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766809 e o código CRC F8B6D735.
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E-mail - 0767407

Data de Envio: 
  21/09/2020 16:27:32

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

Para (com cópia oculta):
    toleziempilhadeira@hotmail.com
    filial.alagoas@tsguincho.com.br
    carla1@meritoal.com.br

Assunto: 
  Solicitação nova cotação para fornecimento/locação de empilhadeira e transpaletes para TRE/AL. PA
0008393-09.2020

Mensagem: 
  URGENTE!
CONTRATAÇÃO DIRETA

Prezados Senhores,

Devido alterações no objeto a ser contratado - locação de 1 empilhadeira e 2 transpaletes, solicitamos
envio de nova proposta de orçamento para a prestação dos serviços, na forma e nas condições
constantes do documento em anexo. Pedimos urgência, vez que a contratação deve se dar ainda esta
semana.

Solicitamos orçamento para 1 diária de 8 horas, com valor do acréscimo por diária até o limite de 5 (cinco)
diárias, se possível, para a locação de:

1 empilhadeira hidráulica de elevação manual, capacidade de 1 a 1,5 ton; 

2 transpaletes hidráulico, garfo largo, giro 360º, capacidade de 1 a 1,5 ton; e cotação da diária para os

serviços de operador de empilhadeira (8 horas).

Observações:
Na proposta deverão constar as condições necessárias para a locação e funcionamento dos
equipamentos;
O valor da hora adicional, se houver, do equipamento e do operador.

Os serviços deverão ser prestados - máquina e operador (8 horas por dia), sendo: 
De segunda a sexta-feira 08:00h às 12:00h, e de 13:00h às 17:00h.

Programação de entrega e recolhimento com 24 horas, no local a ser definido pelo contratante.

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

Anexos:
    Despacho_0766809.html
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E-mail - 0767437

Data de Envio: 
  21/09/2020 16:51:19

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

Para (com cópia oculta):
    maceio@casadoconstrutor.com.br
    lokmaquinaslocacao@gmail.com
    atendimento@vertical-al.com.br
    comercial.ma@locsolo.com.bf
    amclocacao@hotmail.com
    centraldalocacao@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de empilhadeira e transpaletes com
operador. PA 0008393-09.2020

Mensagem: 
  
U R G E N T E !
CONTRATAÇÃO DIRETA E IMEDIATA.

Prezados Senhores,

Solicitamos proposta de orçamento para locação de 1 empilhadeira e 2 transpaletes, para a prestação
dos serviços na forma e nas condições constantes do documento em anexo, caso essa empresa atenda.
Pedimos urgência, vez que a contratação deve se dar ainda esta semana.

Pedimos o orçamento para 1 diária de 8 horas, com valor do acréscimo por diária até o limite de 5 (cinco)
diárias, se possível, para a locação de:

1 empilhadeira hidráulica de elevação manual, capacidade de 1 a 1,5 ton;

2 transpaletes hidráulicos, garfo largo, giro 360º, capacidade de 1 a 1,5 ton; e cotação da diária para os

serviços de operador de empilhadeira (8 horas).

Observações:
Na proposta deverão constar as condições necessárias para a locação e funcionamento dos
equipamentos;
O valor da hora adicional, se houver, do equipamento e do operador.

Os serviços deverão ser prestados - máquina e operador (8 horas por dia), sendo:
De segunda a sexta-feira 08:00h às 12:00h, e de 13:00h às 17:00h.

Programação de entrega e recolhimento com 24 horas, no local a ser definido pelo contratante.

Caso não tenha interesse em participar, pedimos comunicar-nos.

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

Anexos:
    Despacho_0766809.html
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21/09/2020 Yahoo Mail - Fwd: [seic] RES: Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de empilhadeira e transpaletes com ope…
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Fwd: [seic] RES: Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de
empilhadeira e transpaletes com operador. PA 0008393-09.2020

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 17:12 BRT

Boa tarde,
 
Segue e-mail.
 

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

 

From: Central da Locação Maceió <centraldalocacao@hotmail.com>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 21 Sep 2020 19:54:54 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de
empilhadeira e transpaletes com operador. PA 0008393-09.2020
 
Olá, boa tarde, informamos que não trabalhamos com os equipamentos solicitados!
Nosso por�ólio contém:

ESCORAS METÁLICAS
ANDAIMES E ACESSÓRIOS
BETONEIRAS
 
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
Enviado:segunda-feira, 21 de setembro de 2020 16:51
Assunto: Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de empilhadeira e transpaletes com
operador. PA 0008393-09.2020
 

     U R G E N T E !
CONTRATAÇÃO DIRETA E IMEDIATA.

Prezados Senhores,

Solicitamos proposta de orçamento para locação de 1 empilhadeira e 2 transpaletes, para a prestação dos
serviços na forma e nas condições constantes do documento em anexo, caso essa empresa atenda.
Pedimos urgência, vez que a contratação deve se dar ainda esta semana.

Pedimos o orçamento para 1 diária de 8 horas, com valor do acréscimo por diária até o limite de 5 (cinco) diárias,
se possível, para a locação de:
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1 empilhadeira hidráulica de elevação manual, capacidade de 1 a 1,5 ton;

2 transpaletes hidráulicos, garfo largo, giro 360º, capacidade de 1 a 1,5 ton; e cotação da diária para os

serviços de operador de empilhadeira (8 horas).

Observações:
Na proposta deverão constar as condições necessárias para a locação e funcionamento dos equipamentos;
O valor da hora adicional, se houver, do equipamento e do operador.

Os serviços deverão ser prestados - máquina e operador (8 horas por dia), sendo:
De segunda a sexta-feira 08:00h às 12:00h, e de 13:00h às 17:00h.

Programação de entrega e recolhimento com 24 horas, no local a ser definido pelo contratante.

Caso não tenha interesse em par�cipar, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@tre-al.jus.br
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Fwd: [seic] Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de empilhadeira e
transpaletes com operador. PA 0008393-09.2020

De: Ana Paula Gomes Silva (anasilva@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 17:17 BRT

Segue e-mail.
 

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br
 
Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL       
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

 

From: Atendimento Vertical <atendimento@vertical-al.com.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Date: Mon, 21 Sep 2020 17:13:06 -0300
Subject: [seic] Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de empilhadeira e
transpaletes com operador. PA 0008393-09.2020
 
Boa tarde,
 
Não trabalhamos com os equipamentos solicitados.
 
Em nosso site dispomos de um catálogo completo dos equipamentos que trabalhamos.
Agradecemos o contato, estamos a disposição.
 
Grata,

 

Livre de vírus. www.avast.com.

 
Em seg., 21 de set. de 2020 às 16:51, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

     U R G E N T E !
CONTRATAÇÃO DIRETA E IMEDIATA.

Prezados Senhores,
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Solicitamos proposta de orçamento para locação de 1 empilhadeira e 2 transpaletes, para a
prestação dos serviços na forma e nas condições constantes do documento em anexo, caso
essa empresa atenda.
Pedimos urgência, vez que a contratação deve se dar ainda esta semana.

Pedimos o orçamento para 1 diária de 8 horas, com valor do acréscimo por diária até o
limite de 5 (cinco) diárias, se possível, para a locação de:

1 empilhadeira hidráulica de elevação manual, capacidade de 1 a 1,5 ton;

2 transpaletes hidráulicos, garfo largo, giro 360º, capacidade de 1 a 1,5 ton; e cotação da
diária para os

serviços de operador de empilhadeira (8 horas).

Observações:
Na proposta deverão constar as condições necessárias para a locação e funcionamento dos
equipamentos;
O valor da hora adicional, se houver, do equipamento e do operador.

Os serviços deverão ser prestados - máquina e operador (8 horas por dia), sendo:
De segunda a sexta-feira 08:00h às 12:00h, e de 13:00h às 17:00h.

Programação de entrega e recolhimento com 24 horas, no local a ser definido pelo
contratante.

Caso não tenha interesse em participar, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@tre-al.jus.br
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[seic] Solicitação nova cotação para fornecimento/locação de empilhadeira e transpaletes
para TRE/AL. PA 0008393-09.2020

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

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 22 de setembro de 2020 08:50 BRT

Bom dia.
Segue conforme solicitação
GRata
Carla Farias
Coordenadora de vendas.
Mérito Dist. Comercio e Representações Ltda.
Contato: 82-3221-5329 

 

 

 

 

De: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Enviada: 2020/09/21 16:27:43
Para: undisclosed-recipients@
Assunto: Solicitação nova cotação para fornecimento/locação de empilhadeira e transpaletes para TRE/AL. PA
0008393-09.2020
 
URGENTE!
CONTRATAÇÃO DIRETA

Prezados Senhores,

Devido alterações no objeto a ser contratado - locação de 1 empilhadeira e 2 transpaletes, solicitamos envio de nova
proposta de orçamento para a prestação dos serviços, na forma e nas condições constantes do documento em anexo.
Pedimos urgência, vez que a contratação deve se dar ainda esta semana.

Solicitamos orçamento para 1 diária de 8 horas, com valor do acréscimo por diária até o limite de 5 (cinco) diárias, se
possível, para a locação de:

1 empilhadeira hidráulica de elevação manual, capacidade de 1 a 1,5 ton;

2 transpaletes hidráulico, garfo largo, giro 360º, capacidade de 1 a 1,5 ton; e cotação da diária para os

serviços de operador de empilhadeira (8 horas).

Observações:
Na proposta deverão constar as condições necessárias para a locação e funcionamento dos equipamentos;
O valor da hora adicional, se houver, do equipamento e do operador.

Os serviços deverão ser prestados - máquina e operador (8 horas por dia), sendo:
De segunda a sexta-feira 08:00h às 12:00h, e de 13:00h às 17:00h.

Programação de entrega e recolhimento com 24 horas, no local a ser definido pelo contratante.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@tre-al.jus.br
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Sistema de Gestão da Qualidade Código: F.GC.07.01 

ORÇAMENTO PARA LOCAÇÃO E VENDAS  

 

TRE - SRA MARIA MÁRCIA 

Em atendimento à sua solicitação de informações sobre preços praticados por nossa empresa, 
informamos os valores no orçamento Nº COM 378/2020, discriminado abaixo: 

QUANT 
 

EQUIPAMENTO LOCAÇÃO 
DIARIA 

LOCAÇÃO 
SEMANA 

01  EMPILHADEIRA 2,0 TON  YALE COM OPERADOR 

DESCARREGAR CARRETAS DE PALETS.(Obs ver 

capacidade da carga) 

R$ 950,00 

  

R$ 4.000,00 

01 PROLONGADOR R$ 100,00 R$    300,00 

02 TRANSPALET P/  1.500,00 TON R$ 200,00 R$    600,00 

   01 REPOSIÇÕES DO CILINDRO DE GÁS R$ 200,00  

01 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO( ALMOÇO E 

PASSAGEM 

R$    25,00 R$    125,00 

 * Vai com botijão de gás cheio e retorna cheio. 

* Reposição de gás por conta do locatário,  

* Valor da Hora adicional EQUIPEMANTO-  R$ 80,00 

* Valor da hora adicional OPERADOR –         R$ 25,00 SEG A 

SEXTA. 

* Máquina e Operador,  08 HORAS seguindo a carga horaria da 

construção civil leve sendo: ( Segunda a quinta das 07:00 a 12;00   

13:00 as 17:00)  e (Sexta-feira das 07:00 a 12;00   13:00 as 16:00) 

* Estadia( se houver), Alimentação, passagem e  horas extras por do 

operador por conta do locatário. 

*Sábados, domingos e feriados serão cobrados horas extras. 

* Fica por conta da CONTRATANTE a responsabilidade total em 

guardar e caso algum componente venha ser danificado por 

questão da guarda faremos o reparo e incluiremos os valores 

em NF.( Os danos se referem na questão da máquina dormir no 

canteiro de obra, pelo fato de estar guardada na obra. Tais 

avarias se referem: Extravio da máquina, vidros quebrados).   

* Programação para entrega e recolha com 24 horas. 

  

 DESLOCAMENTO IDA E VOLTA( VER BAIRRO)  SERRARIA - R$          300,00 

 VALOR TOTAL 1.775,00 5.325,00 

Condição de pagamento: AVISTA – DEP C/C  

Validade da proposta: 10 DIAS 

OBS 1: Caso o cliente aceite a presente Proposta solicitamos que o cliente ateste o mesmo, ou envie um 
e-mail autorizando a prestação de serviços.   

OBS 2: Para tratar dos itens contidos neste orçamento ou obter informações adicionais, entre em contato 
conosco pelo telefone: (82) 3221-5329 / 3221-5845. 

MACEIÓ, 22 SETEMBRO DE  2020. 

ATENCIOSAMENTE, 
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Sistema de Gestão da Qualidade Código: F.GC.07.01 

ORÇAMENTO PARA LOCAÇÃO E VENDAS  

 
CARLAFARIAS   

COORDENADORA  DE VENDAS. 
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[seic] Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de empilhadeira e
transpaletes com operador. PA 0008393-09.2020

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

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 22 de setembro de 2020 08:22 BRT

Bom dia,

Infelizmente não  locamos os equipamentos que foi solicitado.

Grata !!

Cremilda

Livre de vírus. www.avast.com.

TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu no dia segunda, 21/09/2020
à(s) 16:51:

     U R G E N T E !
CONTRATAÇÃO DIRETA E IMEDIATA.

Prezados Senhores,

Solicitamos proposta de orçamento para locação de 1 empilhadeira e 2 transpaletes, para a prestação dos serviços
na forma e nas condições constantes do documento em anexo, caso essa empresa atenda.
Pedimos urgência, vez que a contratação deve se dar ainda esta semana.

Pedimos o orçamento para 1 diária de 8 horas, com valor do acréscimo por diária até o limite de 5 (cinco) diárias, se
possível, para a locação de:

1 empilhadeira hidráulica de elevação manual, capacidade de 1 a 1,5 ton;

2 transpaletes hidráulicos, garfo largo, giro 360º, capacidade de 1 a 1,5 ton; e cotação da diária para os

serviços de operador de empilhadeira (8 horas).

Observações:
Na proposta deverão constar as condições necessárias para a locação e funcionamento dos equipamentos;
O valor da hora adicional, se houver, do equipamento e do operador.

Os serviços deverão ser prestados - máquina e operador (8 horas por dia), sendo:
De segunda a sexta-feira 08:00h às 12:00h, e de 13:00h às 17:00h.

Programação de entrega e recolhimento com 24 horas, no local a ser definido pelo contratante.

Caso não tenha interesse em participar, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@tre-al.jus.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que, em contato com
as empresas Tolezi e IS Guinchos para reiterar solicitação feita
ontem para envio de novas cotações, em razão do evento
SEALMOX 0766809, fomos informados:

1) A empresa Tolezi, por intermédio do Sr. Mauro,
informou que não tem transpaletes para locação, mas que está
buscando parceria para a prestação dos serviços requeridos em sua
totalidade, e solicitou o prazo até amanhã para enviar resposta.

2) A empresa IS Guinchos, por meio da representante em
Maceió, Juciara, informou que enviará a nova cotação ainda nesta
data.

Maceió, 22 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 22/09/2020, às 15:19, 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
0768240 e o código CRC 87709427.

0008393-09.2020.6.02.8000 0768240v3
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E-mail - 0769881

Data de Envio: 
  24/09/2020 11:27:56

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

Para (com cópia oculta):
    toleziempilhadeira@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação nova cotação para fornecimento/locação de empilhadeira e transpaletes para TRE/AL. PA
0008393-09.2020

Mensagem: 
  URGENTE!
CONTRATAÇÃO DIRETA

Prezado Senhor Mauro, bom dia!

Consultamos sobre a disponibilidade de atendimento à nossa solicitação em anexo, em caráter de
urgência para o TRE/AL.

Aguardamos notícias.

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

Anexos:
    E_mail_0767407.html
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E-mail - 0769884

Data de Envio: 
  24/09/2020 11:29:49

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

Para (com cópia oculta):
    filial.alagoas@tsguincho.com.br

Assunto: 
  Solicitação nova cotação para fornecimento/locação de empilhadeira e transpaletes para TRE/AL. PA
0008393-09.2020

Mensagem: 
  URGENTE!
CONTRATAÇÃO DIRETA

Prezada Juciara, bom dia!

Consultamos sobre a disponibilidade de atendimento à nossa solicitação em anexo, em caráter de
urgência para o TRE/AL.

Aguardamos notícias.

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

Anexos:
    E_mail_0767407.html
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E-mail - 0769886

Data de Envio: 
  24/09/2020 11:31:48

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

Para (com cópia oculta):
    maceio@casadoconstrutor.com.br
    comercial.ma@locsolo.com.bf
    amclocacao@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para contratação direta e urgente de empilhadeira e transpaletes com
operador. PA 0008393-09.2020

Mensagem: 
   U R G E N T E !
CONTRATAÇÃO DIRETA E IMEDIATA.

Prezados Senhores,

Reiteramos solicitação de proposta de orçamento para locação de 1 empilhadeira e 2 transpaletes, para a
prestação dos serviços na forma e nas condições constantes do documento em anexo, caso essa
empresa atenda.

Pedimos urgência, vez que a contratação deve se dar ainda esta semana.

Pedimos o orçamento para 1 diária de 8 horas, com valor do acréscimo por diária até o limite de 5 (cinco)
diárias, se possível, para a locação de:

1 empilhadeira hidráulica de elevação manual, capacidade de 1 a 1,5 ton;

2 transpaletes hidráulicos, garfo largo, giro 360º, capacidade de 1 a 1,5 ton; e cotação da diária para os

serviços de operador de empilhadeira (8 horas).

Observações:
Na proposta deverão constar as condições necessárias para a locação e funcionamento dos
equipamentos;
O valor da hora adicional, se houver, do equipamento e do operador.

Os serviços deverão ser prestados - máquina e operador (8 horas por dia), sendo:
De segunda a sexta-feira 08:00h às 12:00h, e de 13:00h às 17:00h.

Programação de entrega e recolhimento com 24 horas, no local a ser definido pelo contratante.

Caso não tenha interesse em participar, pedimos comunicar-nos.

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

Anexos:
    Despacho_0766809.html
    E_mail_0767437.html
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[seic] Solicitação nova cotação para fornecimento/locação de empilhadeira e transpaletes
para TRE/AL. PA 0008393-09.2020

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

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 24 de setembro de 2020 11:39 BRT

Boa dia, 

Prezada Marcia, iremos declinar devido não termos disponibilidade do equipamento solicitado. desculpa pela demora
de rotorno.

Att,
Juciara Bomfim.

Em qui., 24 de set. de 2020 às 11:30, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

URGENTE!
CONTRATAÇÃO DIRETA

Prezada Juciara, bom dia!

Consultamos sobre a disponibilidade de atendimento à nossa solicitação em anexo, em caráter de urgência para o
TRE/AL.

Aguardamos notícias.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
(82) 99981.2312
seic@tre-al.jus.br, marcialmelo@tre-al.jus.br
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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: MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 15.195.230/0001-20

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 12:46:18 do dia 25/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2021.
Código de controle da certidão: B8D0.E69B.5DB4.43B5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº: 78065 / 2020

Inscrição: 901142476 Identificação: 384822
Contribuinte
MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO
LTDA-EPP

C.N.P.J./C.P.F.
15.195.230/0001-20

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
AVENIDA - IND CÍCERO TOLEDO, Nº: 427, 
57022-150, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  JARAGUA                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
25/09/2020

Validade 
24/12/2020

Data Protocolo 
25/09/2020

N.º De Autenticidade: D90.ED5.45C.9DA

 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 12:48:30 do dia 25/09/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

O contribuinte indicado possui vínculos tributários mercantis.
 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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25588591615Usuário:

25/09/2020 12:54:23Data e hora da consulta:

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

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente15195120
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 15.195.230/0001-20
Certidão nº: 24311798/2020
Expedição: 25/09/2020, às 12:51:36
Validade: 23/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 15.195.230/0001-20,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 15.195.230/0001-20
Razão Social:MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CON
Endereço: AV CICERO TOLEDO 427 / JARAGUA / MACEIO / AL / 57022-150

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:19/09/2020 a 18/10/2020 

Certificação Número: 2020091903014812383702

Informação obtida em 25/09/2020 12:50:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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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: 25/09/2020 12:55:19 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ: 15.195.230/0001-20 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornaram os autos a esta Seção de Intrução de

Contratações - SEIC, para pesquisa de preços no mercado local, após
inclusão de equipamentos a serem locados (transpaletes), na forma
do Despacho SEALMOX 0766809.

Refeita a consulta aos fornecedores que enviaram
cotação no primeiro momento - Tolezi, Mérito e TS Guinchos, como
também ampliada a pesquisa em consulta a todos prestadores dos
serviços de locação de equipamentos encontrados em
Maceió (0767407 e 0767437), recebemos retorno negativo de
algumas, por não atenderem ao requerido, Central da Locação
(0767472), Vertical (0767519) e LokMáquinas (0767969).

Dos três iniciais, recebemos retorno favorável apenas da
empresa Mérito (0767966), que nos enviou novo e reajustado
orçamento, para atendimento à nova proposição de locação.

A empresa TS Guinchos declinou de apresentar proposta,
devido à indisponibilidade de equipamentos (0770208). E a empresa
Tolezi, que inicialmente apresentara o melho preço para a locação da
empilhadeira, por telefone - Sr. Mauro, informou não dispor de
transpaletes para a prestação dos serviços e que estaria buscando
parceiro para atender à nova proposição, conforme certificado em
22/09/20 (0768240), mas, até o momento, não retornou.

Diante da urgência requerida e do exposto acima, temos,
então, apenas a proposta da empresa Mérito (0767966), para a
prestação dos serviços, totalizando o valor da diária, incluindo os
acessórios/insumos, em R$ 1.775,00 (mil, setecentos e setenta e
cinco reais) e o valor da locação por uma semana no valor total de R$
5.325,00 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais), e mais o valor
único de R$ 300,00 (trezentos reais) referente à movimentação dos
equipamentos, tomando-se como base o bairro da Serraria, para 8
horas/dia, seguindo a carga horária da construção civil, tudo
conforme proposta apresentada.

Despacho SEIC 0771382         SEI 0008393-09.2020.6.02.8000 / pg. 61



A empresa Mérito - MODELO LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº
5.195.230/0001-20 apresenta regularidade fiscal, trabalhista,
tributária e junto ao FGTS, CNJ, TCU, não apresentando registro no
Portal da Transparência e CADIN (eventos 0771367,
0771370, 0771374, 0771377, 0771378, 0771379).

Assim, encaminhamos os autos para deliberação
superior, lembrando que, em caso de contratação, necessário se faz a
juntada de Declaração de Inexistência de Nepotismo da empresa.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 25/09/2020, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/09/2020, 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
0771382 e o código CRC 0C8BC74F.

0008393-09.2020.6.02.8000 0771382v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de setembro de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0771382, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/09/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0771623 e o código CRC 653AEC7F.

0008393-09.2020.6.02.8000 0771623v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
À AJ-DG para se pronunciar sobre a proposta de

contratação da empresa MODELO LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no
CNPJ sob o nº 15.095.230/0001-20 (v. doc. 0767966), para fins
de prestação de serviços de descarregamento de Carreta, com
materias de proteção individual, enviados pelo Tribunal
Superior ELEITORAL incluindo 1 (uma) empilhadeira 2 TON,
2 (dois) transpalets para 1.500 TON, bem como operador da
máquina, por até 5 (cinco) diárias, em datas a ser
definidas pelo TRE/AL e a empresa contratada, pelo
preço diário de R$ 1.475,00 (um mil, quatrocentos e setenta e
cinco reais), acrescidos de R$ 300,00 (trezentos reais),
referentes ao custo com o deslocamento com os equipamentos
(ida e volta), totalizando o montante de R$ 7.675,00 (sete mil,
seiscentos e setenta e cinco reais), conforme Despacho SEIC
0771382, nos termos do art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93 e
alterações posteriores.

Em paralelo, vão os autos à COFIN para reserva de
crédito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2020, às 14:54, 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
0772684 e o código CRC F2FBD408.

0008393-09.2020.6.02.8000 0772684v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
À SGF,
Para as providências do despacho GSAD (0772684).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/09/2020, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772928 e o código CRC EBFE59C2.

0008393-09.2020.6.02.8000 0772928v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
À SAD, 
 
Para análise da regularidade do feito, faz-se

imprescindível a juntada do competente Termo de Referência.
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/09/2020, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0772965 e o código CRC E25FC395.

0008393-09.2020.6.02.8000 0772965v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
À SGO,
Retifico o despacho COFIN (0772928),

redirecionando o feito à SGO.
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/09/2020, às 16:26, 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
0773098 e o código CRC 47BFF55B.

0008393-09.2020.6.02.8000 0773098v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
 
 
À SEALMOX, para atendimento do Despacho AJ-

DG 0772965, com a urgência que o caso requer.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2020, às 17:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0773241 e o código CRC 3065E6A5.

0008393-09.2020.6.02.8000 0773241v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

 

1. OBJETO – Aquisição de serviços de Locação de Empilhadeira e de
mão de obra de operador de empilhadeira, para atender à  Seção de
Almoxarifado, no recebimento dos EPI's doados para os mesários,
sob a Coordenação do TSE, para as Eleições 2020, conforme ANEXO
ÚNICO (0773452)
1.1. O serviço tem caráter emergencial e deverá ocorrer via
aquisição direta, por dispensa de licitação, no regime da Lei nº
13.979/2020 (art. 4º), considerando que se trata de serviço essencial
ao recebimento dos EPI'S de proteção ao contágio da COVID-19,
proteção aos mesários e pessoal de apoio que irão prestar seus
serviços nas Eleições 2020. 
1.2. A despesa não está prevista no PAC 2020 (0661932), mas torna-
se urgente diante da pandemia que assola o mundo, sendo o objeto
deste um item de suma importância para o efetivo recebimento dos
EPI's pois promove otécnica, agilidade e precisão no efetivo
recebimento das toneladas de álcool em gel, álcool líquido, máscaras
e face shields, dentre outros itens, prestes a chegar neste órgão,
para serem distibuídos a tempo às zonas eleitorais.
1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma
pandemia por um vírus altamente contagioso, que traz a necessidade
de maiores cuidados no combate à disseminação da doença por
contaminação, o que fez com que a suprema corte eleitoral
promovesse toda essa operação de doações de materiais essenciais
ao combate da disseminação da COVID 19, promovendo eleições
mais seguras para todos.
      
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1 – Fornecer serviços de qualidade, com uso de equipamentos
novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de
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referência.
2.2 - Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas,de imediato.
2.3 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.4– número de telefone para contato.
2.5– Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.6 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email
ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas
de Empenho.
2.7 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 - A entrega será em 24h após a solicitação do
contratante, contados do recebimento da solicitação, encaminhada
por e–mail;     
3.2 - O local de entrega será em endereço a ser enviado ao
contratado, por e-mail, em até 24 h antes da realizaação dos
serviços, no horário das 08 às 18 horas, em dia e local a combinar,
nesta cidade.
 
4. VERIFICAÇÃO DO SERVIÇO – Será feita em até 2 (dois) dias
úteis após o recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a
conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para
pagamento.
 
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita
à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com
a gravidade dos casos a seguir:
5.1 - 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
serviços realizado(s) em atraso, limitada a incidência a 2 dias de
atraso. Após o 2º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a
não aceitação do(s) serviço(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s)
serviço realizados em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência
a 2 dias de atraso injustificado. Após o 2º dia será considerada
inexecução parcial do contrato;
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5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) serviços realizado(s) em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos serviços não realizados da Nota de
Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
 
6. - DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s)
pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota
fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejáveis.
6.6. 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)/365
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I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das
notas fiscais serão exercido pela Chefia da Seção de Almoxarifado.
7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou
fazendo-se auxiliar por outra unidade competente, se necessário.
7.2. 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 adoção das demais medidas necessárias. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os
serviços estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e
seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG, no
que couber.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/09/2020, às 23:35, 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
0773361 e o código CRC FEF3D6FD.

0008393-09.2020.6.02.8000 0773361v4
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Anexo

 
 

Tabela com a discriminação dos serviços de locação de equipamento e de prestação
de serviços de mão de obra necessários para contratação: 

 

QUANT EQUIPAMENTO 
UNIDADE
DE
MEDIDA

ESTIMATIVA
DIÁRIAS
INCLUSO
FRETE
IDA/VOLTA

DURAÇÃO
DIÁRIA  DATA

01

EMPILHADEIRA
HIDRÁULICA DE
ELEVAÇÃO MANUAL ,
capacidade 1 a 1,5
TON 

DIÁRIA  ATÉ 5
DIÁRIAS 8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO SER
EM DIAS OU
SEMANAS
ALTERNADOS
(meses set/out)

02

 

Transpaletes hidráulico
garfo largo, giro 360º,
capacidade 1
a 1,5 TON 

 

DIÁRIA  ATÉ 5
DIÁRIAS 8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO SER
EM DIAS OU
SEMANAS
ALTERNADOS
(meses set/out)

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

01
SERVIÇOS DE
OPERADOR DE
EMPILHADEIRA

DIÁRIA ATÉ 5 DIÁRIAS  8 HORAS

A DEFINIR,
PODENDO SER
EM DIAS OU
SEMANAS
ALTERNADOS
(meses set/out)
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INCLUIR NA CONTRATAÇÃO:

 

 1. As condições necessárias para a locação e o funcionamento da empilhadeira;

 2. Valor da Hora adicional, caso seja necessário; 

 3. Horário dos serviços, Máquina e Operador (08 HORAS) seguindo a carga horaria da
construção civil leve sendo: ( Segunda a Sexta das 08:00 a 12;00 13:00 as 17:00) ,
podendo ser também aos sábados ou domingos. 

 4. Programação para entrega e recolhimento com 24 horas.

 5. O equipamento deverá ser entregue e recolhido, ao final do contrato, no endereço,
nesta Capital, a ser indicado por este Órgão.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/09/2020, às 23:35, 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
0773452 e o código CRC 3784E114.

0008393-09.2020.6.02.8000 0773452v2
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2020.
 
 
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
Segue o TR 0773361 e anexo único 0773452,

conforme solicitado.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/09/2020, às 23:38, 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
0773454 e o código CRC 679AF9FE.
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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 setembro de 2020.
 
 

À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Em atendimento ao Despacho AJ-DG 0772965, devolvo os

presentes autos, para continuidade da necessária análise, após
juntada do Termo de Referência SEALMOX 0773361, e seu Anexo
Único 0773452, ao tempo em que manifesto minha aprovação com
relação ao mencionado TR.  

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/09/2020, às 11:35, 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
0773597 e o código CRC 1EA52751.
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________
  28/09/20  19:22                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 
  DATA EMISSAO    : 28Set20                            NUMERO  : 2020PE000334   
  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA: SEALMOX. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA COM OPERADOR PARA DESCARREGAMENTO DE     
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 334/20 (0773687).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 29/09/2020, às 13:42, 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
0773689 e o código CRC D15D8005.
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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 setembro de 2020.
À SAD,
 
Para esclarecer o valor total a ser contratado, se R$

5.325,00 (conforme proposta da empresa Mérito - 0767966),
ou R$ 5.325,00 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco
reais) mais o valor único de R$ 300,00 (trezentos reais),
conforme despacho SEIC (0771382), ou R$ 7.675,00 (sete mil,
seiscentos e setenta e cinco reais), conforme despacho GSAD
(0772684), no que foi acompanhado pela COFIN (0773687).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 29/09/2020, às 16:02, 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
0774022 e o código CRC 0D3147FC.

0008393-09.2020.6.02.8000 0774022v1
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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 setembro de 2020.
À AJ-DG.
Senhor Assesor,
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0774022, a

Secretaria de Adminsitração, considerando a informação
SEIC 0771382 e o conteúdo da proposta enviada pela empresa
MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. (MÉRITO), vem esclarecer os pontos
levantados por Vossa Senhoria.

A empresa citada (Modelo Locadora) apresentou 2
(duas) propostas à Administração (0767966):

1) proposta de locação pelo prazo de 1 (uma)
semana - preço cobrado de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte
e cinco reais) + R$ 300,00 (trezentos reais) a título de
custo referente ao deslocamento dos equipamentos da sede da
empresa até o imóvel onde serão realizadas as atividades de
descarregamento das carretas que transportam os
equipamentos de proteção individuais enviados pelo TSE a
este TRE/AL, totalizando o montante de R$ 5.325,00 (cinco
mil, trezentos e vinte e cinco reais); e,

2) proposta de locação por diária - preço cobrado
de R$ 1.475,00 (um mil, quatrocentos setenta e cinco
reais) X 5 (cinco), quantidade de diárias  - esporádicas -
estimadas,  + R 300,00 (trezentos reais) a título de custo
referente ao deslocamento dos equipamentos da sede da
empresa até o imóvel onde serão realizadas as atividades de
descarregamento das carretas que transportam os
equipamentos de proteção individuais enviados pelo TSE a
este TRE/AL, totalizando o montante de R$ 7.675,00 (sete
mil, seiscentos e setenta e cinco reais).
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A Administração optou pela proposta nº 2, uma
vez que não se sabe a data exata que cada carreta chegará a
Maceió/AL, tampouco a quantidade de dias que
será necessária para o desempenho das atividades e se (esses
dias) serão contínuos (uma semana, por exemplo), podendo
contratar por muito mais tempo, caso opte pela
proposta nº 1 ou, ainda, pagar até menos que o valor de
uma semana contínua.

Retorno os autos a essa unidade consultiva.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/09/2020, às 18:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774194 e o código CRC 0B15E3F8.

0008393-09.2020.6.02.8000 0774194v1

Despacho GSAD 0774194         SEI 0008393-09.2020.6.02.8000 / pg. 81



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

 

 

PROCESSO : 0008393-09.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA - ART. 24, II - LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA E DE MÃO DE OBRA DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA

 

Parecer nº 1811 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhora Secretária de Administração em exercício,
 
 
Tratam os autos de proposição de locação de

empilhadeira e de mão de obra de operador de
empilhadeira, para atender à  Seção de Almoxarifado, no
recebimento dos EPI's doados para os mesários,  sob a
Coordenação do TSE, para as Eleições 2020, conforme Termo
de Referência ( 0773361) e ANEXO ÚNICO (0773452),
aprovado pela Senhora Secretária de Administração em
exercício (0773597).

Com vista dos autos, a Seção de Compras
manifestou-se  (0771382) no sentido da contratação da
empresa MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº 5.195.230/0001-20, única
empresa a responder à pesquisa de preços. Sua proposta
aponta o valor de R$ 1.775,00 (mil, setecentos e setenta e
cinco reais)  por diária, incluindo os acessórios/insumos, e o
valor semanal de R$ 5.325,00 (cinco mil, trezentos e vinte e
cinco reais), mais a taxa de R$ 300,00 (trezentos reais)
referente à movimentação dos equipamentos, tomando-se
como base o bairro da Serraria, para 8 horas/dia, seguindo a
carga horária da construção civil (0767966). 

A empresa apresenta regularidade fiscal,
trabalhista, tributária e junto ao FGTS, CNJ, TCU, não
apresentando registro no Portal da Transparência e CADIN
(eventos 0771367, 0771370, 0771374, 0771377, 0771378, 0771379).

A SAD complementou a instrução (0772684)
enquadrando a contratação nos termos do art. 24, II, da Lei
Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Em virtude de solicitação de esclarecimento desta
AJ-DG (0774022), a SAD explicou (0774194):

 
"Em atenção ao Despacho AJ-
DG 0774022, a Secretaria de
Adminsitração, considerando a
informação SEIC 0771382 e o conteúdo
da proposta enviada pela empresa
MODELO LOCADORA DE
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA. (MÉRITO), vem esclarecer os
pontos levantados por Vossa Senhoria.
A empresa citada (Modelo
Locadora) apresentou 2 (duas) propostas
à Administração (0767966):
1) proposta de locação pelo prazo de
1 (uma) semana - preço cobrado de
R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco
reais) + R$ 300,00 (trezentos reais) a
título de custo referente ao deslocamento
dos equipamentos da sede da empresa até
o imóvel onde serão realizadas as
atividades de descarregamento das
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carretas que transportam os
equipamentos de proteção individuais
enviados pelo TSE a este TRE/AL,
totalizando o montante de R$ 5.325,00
(cinco mil, trezentos e vinte e cinco
reais); e,
2) proposta de locação por diária - preço
cobrado de R$ 1.475,00 (um mil,
quatrocentos setenta e cinco
reais) X 5 (cinco), quantidade de
diárias  - esporádicas - estimadas,  + R
300,00 (trezentos reais) a título de
custo referente ao deslocamento dos
equipamentos da sede da empresa até o
imóvel onde serão realizadas as atividades
de descarregamento das carretas que
transportam os equipamentos de proteção
individuais enviados pelo TSE a este
TRE/AL, totalizando o montante de R$
7.675,00 (sete mil, seiscentos e
setenta e cinco reais).
A Administração optou pela proposta nº
2, uma vez que não se sabe a data exata
que cada carreta chegará a Maceió/AL,
tampouco a quantidade de dias que
será necessária para o desempenho das
atividades e se (esses dias) serão
contínuos (uma semana, por
exemplo), podendo contratar por
muito mais tempo, caso opte pela
proposta nº 1 ou, ainda, pagar até
menos que o valor de uma semana
contínua."
 

De acordo com os elementos e informações
contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.05.98)”

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 
"(...)  “veda-se a contratação por dispensa
de licitação fundada no art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993 quando o somatório
dos gastos realizados ao longo do
exercício com determinada despesa
supera o limite imposto pelo dispositivo
supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma
área de atuação ou de conhecimento,
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atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e
2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, inciso II,
da Lei n. 8.666/1993.   No mesmo sentido:
Acórdãos n° 623/2008, Plenário,
2.726/2012, 2ª Câmara, 2.087/2012, 1ª
Câmara." 

 
Ademais, cumpre colacionar o art.1º, I, alínea b,

da Medida Provisória nº 961/2020, que rege as contratações
administrativas durante o estado de calamidade, decretado em
virtude da pandemia de COVID-19 que atualmente acomete o
país.

 
Art. 1º Ficam autorizados à administração
pública de todos os entes federativos, de
todos os Poderes e órgãos
constitucionalmente autônomos:
I - a dispensa de licitação de que tratam
os incisos I e II do caput do art. 24 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o
limite de:
(...)
b) para outros serviços e compras no
valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e para alienações, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez;

 
Em obediência 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
verificação do Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.

ANEXO VIII

 Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente
justificado? X  0761081

2
A justificativa apresentada é pertinente (detecção da
necessidade e especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos quantitativos
(bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de
consumo dos exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da aquisição/contratação?

  N/A

4
A dispensa de licitação destina-se à contratação de serviços
ou compras de até R$ 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  0773361

6
Constam dos autos pesquisa de mercado para obter-se
noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva X  0771382
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6 noção dos preços praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação da Seção de Compras?

X  0771382

7 O termo de referência foi aprovado pela autoridade
competente (SAD)? X  0773597

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

X  
0771382 e

0774194

9
A descrição do objeto no projeto básico/termo de referência
está compativel com a proposta da possível contratada,
observando, inclusive, medidas, quantidades, preços
unitários e totais?

X   

10
Tendo havido a exigência da apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados, manuais, certificados,
declarações, comprovação de assistência técnica em Maceió,
etc.), a referida documentação foi apresentada?

  N/A

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário? X  0773687

12A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de
validade? X  0767966

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 Falta

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

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

   

FGTS X  0771378

INSS X  0771367

Receita Federal X  0771367

16Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas? X  0771377

17Consta consulta ao CADIN? X  0771374

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  0771379

 

Dessa forma, diante da situação de dispensa
verificada, esta AJ-DG opina pela possibilidade da contratação
da empresa MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ nº 5.195.230/0001-20, para o
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fornecimento dos serviços de locação de empilhadeira, com
operador, sendo  5 (cinco) diárias esporádicas (estimadas),
podendo ser contínuas ou não,  ao valor de R$ 1.775,00 (mil,
setecentos e setenta e cinco reais)  por diária, incluindo os
acessórios/insumos acrescido da taxa única de R$ 300,00
(trezentos reais) a título de custo referente ao deslocamento
dos equipamentos da sede da empresa até o imóvel onde serão
realizadas as atividades de descarregamento das carretas que
transportam os equipamentos de proteção individuais
enviados pelo TSE a este TRE/AL, totalizando o montante de
R$ 7.675,00 (sete mil, seiscentos e setenta e
cinco reais). Tudo nos termos do art. 24, II, da Lei Nº
8.666/93 e alterações posteriores.

Outrossim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite de R$ 50.000,00
(ciquenta mil reais) estabelecido para a modalidade de
dispensa de licitação, prevista no art. 24, inciso II, da Lei
8.666/93, com as alterações da MP 961/2020, de forma a
prevenir e evitar o fracionamento de despesa.

No entanto, antes da autorização da
contratação, convém juntar aos autos a declaração
negativa de nepotismo.

Em face da regulamentação de regência, remetem-
se os presentes autos à SAD.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 30/09/2020, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/09/2020, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774733 e o código CRC 42D20D61.

0008393-09.2020.6.02.8000 0774733v5
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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, para atendimento da diligência contida no

Parecer 1811, 0774733.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/09/2020, às 14:14, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0774839 e o código CRC 363C465A.

0008393-09.2020.6.02.8000 0774839v1
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E-mail - 0774956

Data de Envio: 
  30/09/2020 15:10:57

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

Para:
    carla1@meritoal.com.br

Assunto: 
  Solicitação de envio de Declaração de Inexistência de Nepotismo. PA 0008393-09.2020

Mensagem: 
  Prezada Carla, boa tarde!

Solicitamos o envio, o mais breve possível, da Declaração de Inexistência de Nepotismo, conforme modelo
anexo, para finalização da contratação direta da locação dos equipamentos orçados para o TRE/AL.

Informamos que estamos enviando em seguida o modelo da Declaração em formato editável, para
facilitar o preenchimento, se entender mais conveniente.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
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Envio de modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo editável. PA 0008393-
09.2020

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

Para: carla1@meritoal.com.br

Data: quarta-feira, 30 de setembro de 2020 15:13 BRT

Modelo DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO.docx
12.9kB

Prezada Carla,

segue o modelo editável da Declaração que solicitamos, para preenchimento, se entender conveniente.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRE/AL
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RE: Envio de modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo editável. PA 0008393-
09.2020

De: Carla (carla1@meritoal.com.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 30 de setembro de 2020 15:50 BRT

OBRIGADA.
PREVISÃO PA INICIO DE SERVIÇO?
GRATA
Carla Farias
Coordenadora de vendas.
Mérito Dist. Comercio e Representações Ltda.
Contato: 82-3221-5329 

 

 

 

 

De: "marcia melo" <marcialmelo@yahoo.com.br>
Enviada: 2020/09/30 15:13:34
Para: carla1@meritoal.com.br
Assunto: Envio de modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo editável. PA 0008393-09.2020
 
Prezada Carla,
 
segue o modelo editável da Declaração que solicitamos, para preenchimento, se entender conveniente.
 
Atenciosamente,
 
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
TRE/AL
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2020.
À SAD,
 
Diante do questionamento feito no evento 0775029

pela empresa Mérito - Modelo Locadora de Equipamentos
para Construção Ltda, CNPJ nº 15.195.230/0001-20,
encaminhamos os autos para resposta, ao tempo em que
aguardamos o envio da Declaração de Inexistência de
Nepotismo já solicitada.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 30/09/2020, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/09/2020, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775070 e o código CRC 97D29A2A.

0008393-09.2020.6.02.8000 0775070v1
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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 SAD,
Senhora Secretária em Exercício,
 
Após juntada da Declaração de Inexistência de

Nepotismo enviada pela empresa Mérito - Modelo Locadora de
Equipamentos para Contrução Ltda (0775114), encaminhamos
os autos, solicitando que a resposta ao quetionamento feito
pela mesma conforme Despacho SEIC 0775070, seja dirigida
diretamente à empresa, por meio do email
carla1@meritoal.com.br.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 30/09/2020, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/09/2020, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0775118 e o código CRC F03E8370.

0008393-09.2020.6.02.8000 0775118v1
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2020

Considerando o que constam destes autos eletrônicos, em
especial o DESPACHO SEIC 0771382, a proposta carreada aos autos pela
empresa MODELO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA.- EPP (0767966), a reserva de crédito bastante e suficiente para
cobertura da despesa (0773687) e, ainda, o Parecer da AJ-DG Nº 1811/2020/AJ-
DG  (0774733),  e a juntada aos autos da Declarção de Inexistência da Prática
de Nepotismo, subscrita pela proponente, nos termos da Resolução CNJ Nº
07/2005 (0775114), Resolve a Secretaria de Administração, tendo em vista o
disposto no art. 112, inciso I, da Resolução TRE/AL Nº 15.904/2018
(Regulamento da Secretaria), AUTORIZAR a contratação da empresa MODELO
LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. EPP, inscrita no
CNPJ sob o nº  15.095.230/0001-20, para prestação de serviços de locação de1
(uma) empilhadeira 2 TON, 2 (dois) transpalets para 1.500 TON, bem como
operador da máquina, por até 5 (cinco) diárias(estimadas), conforme Termo de
Referência e Anexo Único (v. docs. 0773361 e 0773452),  em datas a ser
definidas pelo TRE/AL e a empresa contratada, pelo preço diário de R$
1.475,00 (um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), acrescidos de R$
300,00 (trezentos reais), referentes ao custo com o deslocamento com os
equipamentos (ida e volta), totalizando o montante de R$ 7.675,00 (sete mil,
seiscentos e setenta e cinco reais),  com fundamento no art. 24, II, da Lei Nº
8.666/93 e alterações posteriores.

Remetam-se os autos à COFIN para emissão da competente nota
de empenho, consignando as sanções administrativas a que estará sujeita a
contratada em caso de eventual descumprimento de obrigações assinaladas
no termo de referência e na proposta comercial por ela (contratada) formulada
e aceita pela Administração.

Em paralelo, remetam-se os autos à Seção de Almoxarifado para
informar à empresa contratada que, em tese, os serviços iniciarão no próximo
dia 5 de outubro de 2020, uma vez que dependemos da chegada da carga de
transporte do material (equipamentos de proteção individual), devendo a Sra.
Chefe de Seção manter contato instantâneo com  a representante da
contratada para maiores informações adicionais ao longo da execução do
contrato.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 01/10/2020, às 16:06, 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
0775973 e o código CRC 666E5178.
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providência do evento (0775973).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 01/10/2020, às 16:51, 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
0776155 e o código CRC 28A9C548.

0008393-09.2020.6.02.8000 0776155v1

Despacho COFIN 0776155         SEI 0008393-09.2020.6.02.8000 / pg. 96



E-mail - 0776194

Data de Envio: 
  01/10/2020 17:03:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    carla1@meritoal.com.br

Assunto: 
  PREVISÃO DE DTA PARA USO DA EMPILHADEIRA

Mensagem: 
  

Prezado Fornecedor,

Informo que a previsão de chegada da carga em Alagoas é no próximo domingo, 04 de outubro, sendo os
trabalhos de descarregamento estão previstos, em tese, para início na próxima segunda feira, dia
05/10/20, uma vez que dependemos da chegada da carga de transporte do material (equipamentos de
proteção individual).

Informo, ainda, que todos os contatos ao logo da execução contratual serão feitos com esta que
subscreve, para maiores detalhes e informações necessárias. 

Solicito, portanto, que nos envie o contato da pessoa responsável na empresa por essa contratação para
que possamos manter contato instantâneo, sempre que necessário for, em prol da fiel execução
contratual ao longo das atividades.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
TRE/AL

82 99843 7499 (também whatsapp)
82 99335 0636
82 2122 7690
82 3328 1947
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/10/2020, às 12:53, 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
0776445 e o código CRC 0DE4625B.

0008393-09.2020.6.02.8000 0776445v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 724

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 02/10/2020, 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
0776452 e o código CRC BAF1AE99.
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DESPACHO

Maceió, 02 de outubro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000724

(0776445).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/10/2020, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0776761 e o código CRC 1EFB0A4C.

0008393-09.2020.6.02.8000 0776761v1
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De: Andreia Cruz <andreia.cruz@bbmlogistica.com.br>
Para: Andréa Cristina de L Belchior <andreabelchior@tre-al.jus.br>
CC: Marco Antonio Recchiutti <marco.antonio@bbmlogistica.com.br>,  Rafael Inacio <rafael.inacio@alcoolferreira.com.br>,  Thiago Scarpitta
<thiago.scarpitta@alcoolferreira.com.br>,  Moema Silva <moema.silva@bbmlogistica.com.br>,  Rafael Soave <rafael.soave@alcoolferreira.com.br>,
clesio.barbosa@martins.com.br,  Marlon Souza <marlon.souza@cna.ind.br>,  Gustavo Tavernaro Tambelli <gustavotambelli@falconi.com>,  Paulo Patricio
<paulo.patricio@bbmlogistica.com.br>,  Markeli Schuwanz <markeli.schuwanz@grupompr.com.br>, pedro.moreira@abralog.com.br,  Amaury Martins de Oliva
<amaury.oliva@febraban.org.br>
Data: 02/10/2020 01:00 PM
Assunto: [comap] RES: Entrega TRE [Maceió] - VIAGEM [nº 110]
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Boa tarde!
 
Andrea,
 
Conforme falamos por telefone a carga 110 esta com previsão de entrega sábado 03/10 as 15:00 hrs.
 
Duvidas a disposição
 
A�.
 
 

 
De: Camila Caponi <camila.caponi@bbmlogis�ca.com.br> 
Enviada em: quinta-feira, 1 de outubro de 2020 17:24
Para: sad@tre-al.jus.br; josericardo@tre-al.jus.br
Cc: Marco Antonio Recchiu� <marco.antonio@bbmlogis�ca.com.br>; Rafael Inacio <rafael.inacio@alcoolferreira.com.br>; Thiago Scarpi�a <thiago.scarpi�a@alcoolferreira.com
Moema Silva <moema.silva@bbmlogis�ca.com.br>; Rafael Soave <rafael.soave@alcoolferreira.com.br>; clesio.barbosa@mar�ns.com.br; Marlon Souza <marlon.souza@cna.ind.
Gustavo Tavernaro Tambelli <gustavotambelli@falconi.com>; Paulo Patricio <paulo.patricio@bbmlogis�ca.com.br>; Andreia Cruz <andreia.cruz@bbmlogis�ca.com.br>; Markeli
Schuwanz <markeli.schuwanz@grupompr.com.br>; pedro.moreira@abralog.com.br; Amaury Mar�ns de Oliva <amaury.oliva@febraban.org.br>
Assunto: Entrega TRE [Maceió] - VIAGEM [nº 110]
 
Prezados, boa tarde!
 
Alertamos que estamos realizando um transporte para seu des�no.
Qualquer alteração, informaremos previamente.
 
Importante atentar:
 

Ter equipe para realizar a descarga da carreta conforme dados da carga informados neste email
Realizar a descarga assim que o veículo se apresentar, visto que qualquer demora poderá ocasionar custos de diária de veículo parado

 
 
 

Origem
Revisada

Cidade
Des�no

UF
Des�no

Número
da

Carga

Configuração
Revisada

Tipo
de

Veículo

Caixa
Carga
Semi

Reboque

Lead Time de
Transito/Entrega

Data Prevista
Para

Carregamento

Placa do
Veículo Motorista

Data Efe�va
do

Carregamento

Previsão de
entrega

Data
Efe�va

da
Entrega

A

Mercado
Livre Maceió AL 110

Carga
palle�zada e

ba�da (28
pallets)

Carreta
30t Baú/sider 6 dias 30/09/2020

EJZ9F28
/

IMP7792

AMAURI
DE

OLIVEIRA 01/10/2020 07/10/2020  
 
 
 
 

 
 

Essa mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou cuja
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