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

 

Memorando nº 857 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 12 de setembro de 2020.

Para: Secretaria de Administração.
Assunto: Termo de Referência para contratação de serviços de
reparos em condicionadores de ar.

 

Senhor Secretário,
 
A Seção de Manutenção e Reparos elaborou o

termo de referência anexo para contratação de empresa
especializada em manutenção de condicionadores de ar, com
habilitação de trabalho em altura, para reparar, inicialmente,
1 (um) condicionador de ar instalado no atual prédio-sede
deste Tribunal, mais precisamente, no 4º pavimento - Sala da
Seção de Registro de Servidores, Oficiais de Justiça e
Autoridades. Porém, existem 3 (três) outros equipamentos que
estão com baixos rendimentos de climatização, sendo:

3 aparelhos de 36.000 Btus, tipo cassete,
localizados  no 5º andar (COSEG), 7º andar (STI) e 9º
andar (SJ).

Esta setorial informa ainda, que as últimas
manutenções deste tipo, foram realizadas pela empresa de
manutenção de sistemas de climatização especializada em
trabalho em altura (REFRIDUTO), conforme os processos
e l e t r ô n i c o s 0002532-13.2018.6.02.8000; 0001754-
09.2019.6.02.8000; 0004184-31.2019.6.02.8000 e 0001647-
28.2020.6.02.8000.

Sendo assim, encaminho a V. Sa. o TR anexo
(evento SEI nº 0761664) para análise e deliberação das
superiores instâncias administrativas desta Justiça
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Especializada, destacando que o referido serviço não possui
critérios de sustentabilidade aplicáveis e que os recursos
orçamentários para a referida contratação correrão na
despesa 33.90.39.17 (contratação de manutenção de
aparelhos ar condicionados para o TRE-AL) que dispõe de R$
96.756,00 no orçamento 2020, dentro dos recursos destinados
as ações da SMR e em conformidade com o plano de
contratação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/09/2020, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761663 e o código CRC B3BB5E47.

0008446-87.2020.6.02.8000 0761663v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 
1. OBJETO
 
Contratação de pessoa jurídica ou profissional

especializado para realização de serviço de manutenção
corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split
cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem
inclusão de peças, bem como a execução da manutenção
preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split
cassete, da sede deste Egrégio Tribunal.

 
2. JUSTIFICATIVA
 
Necessidade imediata de substituição de 1 (um)

condicionador de ar em decorrência do existente se
encontrar danificado e sem funcionamento na Sede atual do
TRE/AL (OAM), assim como deve executar a manutenção
preventiva em mais 3 (três) unidades, buscando restabelecer
as suas capacidades de climatização. Estas circunstâncias
narradas vêem provocando transtornos aos servidores que
laboram nos ambientes atingidos.

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 
- Retirada/Substituição de quatro condensadoras de

ar da marca ELGIN de 36000 btus, sem fornecimento de peça,
em laje externa do 4º pavimento na sala de registro de
servidores, 5º pavimento na sala da COSEG, 7º pavimento
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na STI e 9º pavimento na SJ e demais medidas necessárias ao
reparo do equipamento;

 
4. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO

TRABALHO EM ALTURA
 
- A empresa responsável pela execução do serviço

deverá comprovar que os trabalhadores envolvidos estão
devidamente capacitados com relação à execução de serviços
realizados em altura, de acordo com as disposições da Norma
Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho e
Emprego.

- A empresa responsável pela execução do serviço
deverá apresentar atestado de saúde ocupacional dos
trabalhadores de modo a comprovar a aptidão do profissional
para o trabalho em altura.

- Os profissionais responsáveis pela execução do
serviço deverão estar devidamente equipados com os
equipamentos de proteção individual - EPI indicados pela
Norma Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho
e Emprego.

 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL
 
5.1 Os interessados deverão comprovar sua regular

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) como
profissional ou empresa de engenharia e apresentar um ou
mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia (Certidão
de Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste
certame.

5.1.1 Para fins de habilitação técnica das licitantes,
com relação a este projeto, serão exigidas Certidões de
Acervo Técnicos - CAT's com o seguinte serviço, no mínimo,
realização de manutenção em condicionadores de ar em
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edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos;
5.2 Os interessados deverão comprovar que

possuem em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior, ou
outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor(es) do
atestado de capacidade técnica referido nos parágrafos
anteriores;

5.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio
da empresa, a comprovação de que trata o parágrafo anterior
será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou
contrato social da empresa;

5.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com
a apresentação do contrato de prestação de serviço;

5.5 Se o detentor do Acervo Técnico for
empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante
do Livro de Registro de Empregado;

5.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante,
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar
do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução
de acordo com os respectivos acervos técnicos.

 
6. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
 
- Quatro aparelhos condicionadores de ar, tipo

CASSETE, marca ELGIN, 36000 btus,  Modelo: KHFE - Série
02449593, versão: somente frio.

 
7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo para conclusão do serviço é de

03 (dois) dias.
 
8. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA
A garantia mínima dos serviços é de 3 (três) meses.
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9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

Todos os serviços serão prestados na Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57.051-090.
Os serviços deverão ser realizados no horário de
funcionamento deste Tribunal, salvo orientação divergente da
Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio
aviso.

 
10. PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante ordem

bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias,
somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue acompanhada de as Certidões Negativas
de Débitos Fiscais e Previdenciários;

Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no
modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

 
11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Seção de Manutenção e Reparos.
 
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

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

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

Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao
dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

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

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

A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 5(cinco) dias pela CONTRATADA,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

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

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 16/09/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0761664 e o código CRC B21B7ACA.

0008446-87.2020.6.02.8000 0761664v6
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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 SMR.
Senhor Chefe,
Retorno os autos a essa unidade para informar,

com urgência, quais as demais penalidades serão aplicadas
cumulativamente com às previstas no termo de referência
(sob análise) e registrar que o prazo para apresentação de
justificativas/defesa será de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/09/2020, às 17:35, 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
0765130 e o código CRC 1ABBCEA8.

0008446-87.2020.6.02.8000 0765130v1
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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 SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0765130, esta

setorial procedeu as devidas complementações requeridas,
bem como a adequação dos prazos, no novo Termo de
Referência, juntado aos autos no evento SEI nº 0766697.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/09/2020, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0766695 e o código CRC 9BFAE440.

0008446-87.2020.6.02.8000 0766695v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 
1. OBJETO
 
Contratação de pessoa jurídica ou profissional

especializado para realização de serviço de manutenção
corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split
cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem
inclusão de peças, bem como a execução da manutenção
preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split
cassete, da sede deste Egrégio Tribunal.

 
2. JUSTIFICATIVA
 
Necessidade imediata de substituição de 1 (um)

condicionador de ar em decorrência do existente se
encontrar danificado e sem funcionamento na Sede atual do
TRE/AL (OAM), assim como deve executar a manutenção
preventiva em mais 3 (três) unidades, buscando restabelecer
as suas capacidades de climatização. Estas circunstâncias
narradas vêem provocando transtornos aos servidores que
laboram nos ambientes atingidos.

 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 
- Retirada/Substituição de quatro condensadoras de

ar da marca ELGIN de 36000 btus, sem fornecimento de peça,
em laje externa do 4º pavimento na sala de registro de
servidores, 5º pavimento na sala da COSEG, 7º pavimento
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na STI e 9º pavimento na SJ e demais medidas necessárias ao
reparo do equipamento;

 
4. DISPOSIÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO

TRABALHO EM ALTURA
 
- A empresa responsável pela execução do serviço

deverá comprovar que os trabalhadores envolvidos estão
devidamente capacitados com relação à execução de serviços
realizados em altura, de acordo com as disposições da Norma
Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho e
Emprego.

- A empresa responsável pela execução do serviço
deverá apresentar atestado de saúde ocupacional dos
trabalhadores de modo a comprovar a aptidão do profissional
para o trabalho em altura.

- Os profissionais responsáveis pela execução do
serviço deverão estar devidamente equipados com os
equipamentos de proteção individual - EPI indicados pela
Norma Regulamentadora de n.º 35, do Ministério do Trabalho
e Emprego.

 
5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL
 
5.1 Os interessados deverão comprovar sua regular

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) como
profissional ou empresa de engenharia e apresentar um ou
mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia (Certidão
de Acervo Técnico), fornecidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que o licitante possui
capacidade para executar serviços com características
(tipologias) similares ou superiores ao do objeto deste
certame.

5.1.1 Para fins de habilitação técnica das licitantes,
com relação a este projeto, serão exigidas Certidões de
Acervo Técnicos - CAT's com o seguinte serviço, no mínimo,
realização de manutenção em condicionadores de ar em
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edifícios com pelo menos 6 (seis) pavimentos;
5.2 Os interessados deverão comprovar que

possuem em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional(ais) de nível superior, ou
outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor(es) do
atestado de capacidade técnica referido nos parágrafos
anteriores;

5.3 Caso o detentor do Acervo Técnico seja sócio
da empresa, a comprovação de que trata o parágrafo anterior
será satisfeita com a apresentação do ato constitutivo ou
contrato social da empresa;

5.4 Se o detentor do Acervo Técnico for contratado
para prestação de serviços, a comprovação será satisfeita com
a apresentação do contrato de prestação de serviço;

5.5 Se o detentor do Acervo Técnico for
empregado, a comprovação dar-se-á com a apresentação de
cópia autenticada da Carteira de Trabalho ou Ficha constante
do Livro de Registro de Empregado;

5.6 O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante,
detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), deverá(ão) participar
do serviço objeto deste certame, coordenando sua execução
de acordo com os respectivos acervos técnicos.

 
6. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
 
- Quatro aparelhos condicionadores de ar, tipo

CASSETE, marca ELGIN, 36000 btus,  Modelo: KHFE - Série
02449593, versão: somente frio.

 
7. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O prazo para conclusão do serviço é de

03 (dois) dias.
 
8. PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMA
A garantia mínima dos serviços é de 3 (três) meses.
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9. LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS

Todos os serviços serão prestados na Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol, Maceió-AL, CEP: 57.051-090.
Os serviços deverão ser realizados no horário de
funcionamento deste Tribunal, salvo orientação divergente da
Seção de Manutenção e Reparos formalizada mediante prévio
aviso.

 
10. PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante ordem

bancária de crédito em conta-corrente, em até 10 (dez) dias,
somente após o atesto da Nota Fiscal respectiva, a qual
deverá ser entregue acompanhada de as Certidões Negativas
de Débitos Fiscais e Previdenciários;

Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá
anexar à Nota Fiscal o documento que comprove a opção, no
modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

 
11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Seção de Manutenção e Reparos.
 
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

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

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

12.2 Multa de mora de 0,3% (três décimos por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de
atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
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contrato;
12.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o

valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou
de inexecução total e sobre o saldo remanescente das
obrigações assumidas, para a inexecução parcial;

12.4 As sanções previstas neste Termo de
Referência poderão ser impostas cumulativamente com as
demais estabelecida em lei;

12.5 A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas pela CONTRATADA em até 5 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da notificação, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

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

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/09/2020, às 11:07, 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
0766697 e o código CRC 13C220EB.

0008446-87.2020.6.02.8000 0766697v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de setembro de 2020.
À COMAP para, por meio da unidade competente,

proceder pesquisa de preços e a competente instrução.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/09/2020, às 17:51, 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
0767410 e o código CRC C708895F.

0008446-87.2020.6.02.8000 0767410v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2020.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho GSAD

0767410.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/09/2020, às 08:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0767820 e o código CRC 2FC47841.

0008446-87.2020.6.02.8000 0767820v1
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E-mail - 0768073

Data de Envio: 
  22/09/2020 13:18:47

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

Para (com cópia oculta):
    edvane.refriduto@gmail.com
    abeirellepp@hotmail.com
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com
    mariobraga@gmail.com
    atendimento@clime.com.br
    climexclimatizacao@outlook.com
    abrefrigeracaoadm@yahoo.com
    proclima_@hotmail.com
    pontofrio@bol.com.br
    pontofrio.mcz@gmail.com

Assunto: 
   Solicitação. Proposta. Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar. Sede. TREAL

Mensagem: 
   SEI 0008446-87.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar pessoa jurídica ou profissional especializado
para realização de serviço de manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split cassete,
localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, bem como a execução da manutenção
preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split cassete, da sede deste Egrégio Tribunal.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Retirada/Substituição de quatro condensadoras de ar da marca ELGIN de 36000 btus, sem fornecimento
de peça, em laje externa do 4º pavimento na sala de registro de servidores, 5º pavimento na sala da
COSEG, 7º pavimento na STI e 9º pavimento na SJ e demais medidas necessárias ao reparo do
equipamento;

Solicitamos proposta de acordo com demais detalhamentos e exigências previstas no termo de referência
em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0766697.html
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       O plano de saúde do seu condicionador de ar 

 

                                                          

Rua São Francisco, nº 05 G             CNPJ 07.894.433/0001-87                     Tel. 82 3032 2861 
Bairro Ouro Preto, Maceió/AL               CMC 90.077.573-4                           Fax 82 3328 3413 

Proposta 00329 - 2020  Maceió/AL, 23 de setembro de 2020. 

 

 

AO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

AT. SRA ANA PAULA GOMES 

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SEIC / TRE-AL. 

 

 

ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DE 03  UNIDADES CONDENSADORAS 

 

 

Prezada Senhora, 

 

 

Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando os nossos preços 

de serviços e demais condições comerciais para o objeto solicitado, conforme 

segue. 

 

ITEM 01 

 

 Serviços de substituição de 04 (quatro) unidades condensadoras nos  

pavimentos 5º, 6 º,  e 8º. 

OBS.: serviços  executados com o auxílio de suspensão (uso de material de 

descida, de acordo com as normas regulamentadoras de nº 35, do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: 

 

Preço da diária trabalhada: R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos reais  

 

Quantidade de diária contratada: 02 (conforme item 6.7 do termo de referencia) 

 

 Custo total da proposta R$: 7.500.00 – SETE  MIL E QUINHENTOS REAIS  

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO:  

 

 Até 10 (dez) dias da apresentação da nota fiscal de serviços. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 

  Prazo estimado para conclusão dos serviços  

 03 (três) dias 

 Validade da proposta: 

 20 (vinte) dias 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

Edvane Marques 

Gestora de negócios 

REFRIDUTO 

82 98818 0761/99103 0068 
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De: vicente amaral <vicenteamaralmirandiba@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 24/09/2020 03:11 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar. Sede. TREAL

Boa tarde.
Venho agradecer pela solicitação de orçamento. No entanto aviso que no momento não podemos participar, pois estamos
usando todos esforços para conclusão de uma obra.

Em ter, 22 de set de 2020 13:18, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
 SEI 0008446-87.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar pessoa jurídica ou profissional especializado para
realização de serviço de manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split cassete, localizados no
edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, da sede deste Egrégio Tribunal.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Retirada/Substituição de quatro condensadoras de ar da marca ELGIN de 36000 btus, sem fornecimento de peça, em laje
externa do 4º pavimento na sala de registro de servidores, 5º pavimento na sala da COSEG, 7º pavimento na STI e 9º
pavimento na SJ e demais medidas necessárias ao reparo do equipamento;

Solicitamos proposta de acordo com demais detalhamentos e exigências previstas no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017

E-mail NEGATIVO-Empresa Vicente Amaral (0770916)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 19
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seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
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E-mail - 0772817

Data de Envio: 
  28/09/2020 14:41:49

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

Para (com cópia oculta):
    abeirellepp@hotmail.com
    vicenteamaralmirandiba@gmail.com
    mariobraga@gmail.com
    atendimento@clime.com.br
    climexclimatizacao@outlook.com
    abrefrigeracaoadm@yahoo.com
    proclima_@hotmail.com
    pontofrio@bol.com.br
    pontofrio.mcz@gmail.com

Assunto: 
   Solicitação. Proposta. Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar. Sede. TREAL

Mensagem: 
   SEI 0008446-87.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar pessoa jurídica ou profissional especializado
para realização de serviço de manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split cassete,
localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, bem como a execução da manutenção
preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split cassete, da sede deste Egrégio Tribunal.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Retirada/Substituição de quatro condensadoras de ar da marca ELGIN de 36000 btus, sem fornecimento
de peça, em laje externa do 4º pavimento na sala de registro de servidores, 5º pavimento na sala da
COSEG, 7º pavimento na STI e 9º pavimento na SJ e demais medidas necessárias ao reparo do
equipamento;

Solicitamos proposta de acordo com demais detalhamentos e exigências previstas no termo de referência
em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0766697.html
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E-mail - 0772834

Data de Envio: 
  28/09/2020 14:48:03

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

Para (com cópia oculta):
    contato@dhenso.com.br
    janaina@clime.com.br
    manoel@pecafrio.com.br
    refrilar@refrilar.eng.br

Assunto: 
   Solicitação. Proposta. Manutenção corretiva e preventiva de condicionadores de ar. Sede. TREAL

Mensagem: 
   SEI 0008446-87.2020.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar pessoa jurídica ou profissional especializado
para realização de serviço de manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split cassete,
localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, bem como a execução da manutenção
preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split cassete, da sede deste Egrégio Tribunal.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Retirada/Substituição de quatro condensadoras de ar da marca ELGIN de 36000 btus, sem fornecimento
de peça, em laje externa do 4º pavimento na sala de registro de servidores, 5º pavimento na sala da
COSEG, 7º pavimento na STI e 9º pavimento na SJ e demais medidas necessárias ao reparo do
equipamento;

Solicitamos proposta de acordo com demais detalhamentos e exigências previstas no termo de referência
em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0766697.html

E-mail SEIC 0772834         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 22



E-mail - 0780877

Data de Envio: 
  07/10/2020 15:21:54

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA E DEMAIS DOCUMENTOS

Mensagem: 
  Prezada Edvane,

Para que possamos dar continuidade a contratação da manutenção preventiva e corretiva em 1 (um)
condicionador de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças,
bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split
cassete, da sede deste Egrégio Tribunal., necessitamos do envio de uma declaração de inexistência de
nepotismo, bem como CND municipal, estadual e federal e demais documentos elencados nos Itens 4. e 5
do termo de referência, também em anexo.
Solicitamos ainda revalidar vossa proposta e nos encaminhar a documentação o mais breve possível.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Proposta_0769255_TRE_proposta_00329___2020.pdf
    Termo_de_Referencia_0766697.html
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       O plano de saúde do seu condicionador de ar 

 

                                                          

Rua São Francisco, nº 05 G             CNPJ 07.894.433/0001-87                     Tel. 82 3032 2861 
Bairro Ouro Preto, Maceió/AL               CMC 90.077.573-4                           Fax 82 3328 3413 

Proposta 00329 - 2020  Maceió/AL, 07 de outubro de 2020. 

 

 

AO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

AT. SRA ANA PAULA GOMES 

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SEIC / TRE-AL. 

 

 

ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DE 03  UNIDADES CONDENSADORAS 

 

 

Prezada Senhora, 

 

 

Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando os nossos preços 

de serviços e demais condições comerciais para o objeto solicitado, conforme 

segue. 

 

ITEM 01 

 

 Serviços de substituição de 04 (quatro) unidades condensadoras nos  

pavimentos 5º, 6 º,  e 8º. 

OBS.: serviços  executados com o auxílio de suspensão (uso de material de 

descida, de acordo com as normas regulamentadoras de nº 35, do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: 

 

Preço da diária trabalhada: R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos reais  

 

Quantidade de diária contratada: 02 (conforme item 6.7 do termo de referencia) 

 

 Custo total da proposta R$: 7.500.00 – SETE  MIL E QUINHENTOS REAIS  

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO:  

 

 Até 10 (dez) dias da apresentação da nota fiscal de serviços. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 

  Prazo estimado para conclusão dos serviços  

 03 (três) dias 

 Validade da proposta: 

 20 (vinte) dias 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

Edvane Marques 

Gestora de negócios 

REFRIDUTO 

82 98818 0761/99103 0068 

Proposta REVALIDADA - Empresa Refriduto (0782393)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 24



Anexo Atestados/Certificados e Contratos (0782395)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 25



Anexo Atestados/Certificados e Contratos (0782395)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 26



Anexo Atestados/Certificados e Contratos (0782395)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 27



Anexo Atestados/Certificados e Contratos (0782395)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 28



Anexo Atestados/Certificados e Contratos (0782395)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 29



< ^ Refridutõ"^ 

Contrato de Prestação de Serviços 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a empresa J.C. DE OLIVEIRA 
REFRIDUTO ME, Inscrita no CNPJ: 07.894.433/0001-87, com sede à RUA SÃO FRANCISCO, N° 05-G -
Ouro Preto - Maceió/AL, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado o Engenheiro Mecânico 
Francisco de Assis Medeiros, Reg. CONFEA/CREA 020105968-1, CPF. 067.334.924-15, RG: 
2002001380189 SSP/AL, residente Rua Amália Pereira dos Santos, 12, Serraria - Maceió - Alagoas e 
doravante denominado CONTRATADO, entre si justo e contratado o seguinte: 

Cláusula Primeira: 

Por força maior deste contrato obriga-se o Eng" Mecânico Francisco de Assis Medeiros a prestar os seus 
serviços como RESPONSÁVEL TÉCNICO pela execução dos Serviços de INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS e de Implantação do PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle), no sistema 
de climatização dos seguintes estabelecimentos: 

- CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO . 
- 5° SERVIÇO DE NOTAS 
- USINA CAETÉ S/A - MARITUBA 
�USINA CAETÉ S/A-CACHOEIRA 
-USINA CAETÉ S/A 
- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HOTEL INTERCITY 
- CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ - ONCOLOGIA 
- CHAMA - COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA-CENTRO 
-CHAMA-COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRÉ LTDA/Rod. AL-220 , ^ 
- Outras Empresas com Contratos futuros 

inclusive representar a CONTRATANTE junto aos Órgãos Fiscalizadores (CREA/AL e Vigilância Sanitária) e 
providenciar a documentação necessária exigida pelos mesmos. 

Cláusula Segunda: 

Através do presente contrato o CONTRATADO assume perante a CONTRATANTE, a Responsabilidade 
Técnica pela execução dos Serviços de INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS e de implantação do PMOC 
(Plano de Manutenção, Operação e Controle) incluindo elaboração, acompanhamento dos serviços e 
responsabilidade técnica, obedecendo aos procedimentos de manutenção do PMOC, descritos no anexo I 
do Regulamento Técnico da Portaria n° 3.523 do Ministério da Saúde de 23.08.1988. 

Cláusula Terceira: 

O CONTRATADO deverá prestar os serviços ajustados com zelo e correção, e dará garantia de que os 
mesmos serão realizados de maneira correta, com a melhor técnica e responsabilizando-se pela sua solidez 
e segurança. 

Cláusula Quarta: 

O valor da Prestação dos Serviços será de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)/ MENSAL. 

Rua São Francisco, 05G - Ouro Preto - Cep.57045 - 840 Maceió/Al -

CNPJ. 07.894.433/0001-87. 

Fone: 3328-3413/3032-2861. 
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Refriduto ^ 
Cláusula Quinta: 

Do pagamento - Este será efetuado até o dia 05 (cinco) do mês subsequente 

Cláusula Sexta: 

A execução dos serviços de INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS e manutenção preventiva e con-etiva dos 
sistemas de AR Condicionado dos estabelecimentos descriminados na Cláusula SEGUNDA ficará a cargo 
de uma equipe técnica, da CONTRATANTE, a qual, executará os procedimentos de manutenção em 
conformidade com o Regulamento Técnico da Portaria 3.523 do Ministério da Saúde, sob a orientação e 
Responsabilidade Técnica do CONTRATADO. 

Cláusula Sétima: 

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período, 
mediante termo aditivo que, obrigatoriamente deverá constar a relação de todos os equipamentos 
existentes, bem como o novo valor a ser pago no período da Renovação. 

Cláusula Oitava: 

O presente contrato poderá ser rescindido por descumprimento das obrigações previstas em suas 
Cláusulas, ou por iniciativa de qualquer das partes, mediante aviso, por escrito, com antecedência de 30 
(trinta) dias. 

Cláusula Nona: 

Elegem as partes o Foro da Comarca de Maceió, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias relativas ao presente Contrato. 

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em 02 
(duas) vias, do mesmo teor e efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, ambas maiores e capazes. 

Maceió / AL, 10 de março de 2020. 

rCosta íie Oliveira - CPF:700.500.904-53 
J.C.DE OLIVEIRA REFRIDUTO ME 

CNPJ: 07.894.433/0001-87 
CONTRATANTE 

Francisco de Assis Medeiros 
CPF.: 067.334.924-15 

CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

RG: RG: 

Rua São Francisco, OSG - Ouro Preto - Cep.57045 - 8 4 0 Maceió/Al - Fone: 3328-3413/3032-2861. 

CNPJ. 07.894.433/00)1-87. 
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ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

INFORMAÇÕES GERAIS 

EMPRESA: CNPJ:o^ . ^ f C , . i^Zi/ooC 

NOME 

DATA DE NASC. / / / o/ò g CARGO:/L/^>^ . ^ 1^^^ I D E N T . - ^ : ^0 -^ r^ ^fP-^ 

TIPO DE EXAME 

( )Admissional ^^1^ Periódico ( ) Dennissional 

( ) Retorno ao trabalho ( ) Mudança de Função 

^^1^ Periódico ( ) Dennissional 

( ) Retorno ao trabalho 

RESULTADO DO EXAME 

Apto para função ( ) Inapto para função 

Ausência de Risco Risco Físico Risco de 
Acidente 

Risco Biológico Risco 
Ergonómico 

Risco Químico 

Atesto que o referido se submeteu a avaliação de saúde, conforme regulamentação da Portaria Ministerial n''24 de 

29/12/1994, tendo realizado os seguintes exames: 

EXAMES REALIZADOS DATA EXAMES REALIZADOS DATA 

Exame clínico rz/6// f ECG 

Hemograma / 7 / 6 / / f EEG 

Glicemia Audiometria 

TGO Espirometria 

TGP 

GGT 

Para trabalho em altura: 

( ) Apto ( ) Inapto (-^N/A 

Para Trabalhos em espaços confinados 

( )Apto ( ) Inapto JÍ^) N/A 

ASSINATURAS 

Médico Elaborador do PCMSO (a ser informado pela empresa) 

Mec 

y 

u 
Recebi a 2̂  via deste; \tfesta 

laminador Nome: \ . 

do de Saúde Ocupacional (ASO) e tomei conhecimento do resultado dos exames realizados 

Anexo Declarações /Atestados/Certificados e Contratos II (0782596)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 34



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL 

INFORMAÇÕES GERAIS 

EMPRESA: CNPJ:o^ -S"?^ . ^^^/éPooí 

NOME 

DATADENASC.^^y 6 / CARGO: c^c A c-o x>(í-- IDENT33 ^ 7 ^ 0 Wz. S J / ' -

TIPO DE EXAME 

1^ ( ) Admissional 

( ) Mudança de Função 

Periódico ( ) Demissionai 

( ) Retorno ao trabalho 

RESULTADO DO EXAME 

^ ) Apto para função { ) Inapto para função 

Ausência de Risco Risco Físico Risco de 
Acidente 

Risco Biológico Risco 
Ergonómico 

Risco Químico 

fl CL>^ 

Atesto que o referido se submeteu a avaliação de saúde, conforme regulamentação da Portaria Ministerial n°24 de 

29/12/1994, tendo realizado os seguintes exames: 

EXAMES REALIZADOS DATA EXAMES REALIZADOS DATA 

Exame clínico ECG 

Hemograma EEG 

Glicemia Audiometria 

TGO t Espirometria 

TGP 

GGT 

Para trabalho em altura: 

( ) Apto ( ) Inapto ^ N / A 

Para Trabalhos em espaços confinados 

( )Apto ( ) InaptozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( X)  N/A 

ASSINATURAS 
Médico Elaborador do PCMSO (a ser informado pela empresa) 

Dra. Marij do Socorro Mergulhão 6, Lins 
dica do Trabalho 
"~'1-AL1939 

1° 135019 

minador 

Recebi a 23 via deste Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e tomei conhecimento do resultado dos exames realizados 
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E-mail - 0786285

Data de Envio: 
  15/10/2020 11:31:07

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS - TRE-AL - MANUTENÇÃO DE SPLITS

Mensagem: 
  Prezada Edvane,

Questionamos se já fora providenciado os documentos faltantes a contratação ou se já se tem uma
previsão de envio.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 07.894.433/0001-87

Razão Social: J.C DE OLIVEIRA REFRIDUTO EIRELI

Nome Fantasia: REFRIDUTO

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/09/2021

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

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

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN 17/11/2020

FGTS 11/11/2020

Trabalhista Validade: 09/04/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 05/09/2011 (*)

Receita Municipal Validade: 05/09/2011 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2019 (*)Validade:

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

Emitido em: 19/10/2020 12:40 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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02509594451Usuário:

19/10/2020 12:41:02Data e hora da consulta:

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

J.C DE OLIVEIRA REFRIDUTO EIRELI Adimplente07894433

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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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

J. C. DE OLIVEIRA REFRIDUTO ME

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

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

Emitida às 12:44:03 do dia 19/10/2020

Código de controle da certidão: D24B-7255-1DC2-480D

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.894.433/0001-87

Válida até 18/12/2020

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

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS
Nº: 85612 / 2020

Inscrição: 900775734 Identificação: 329406
Contribuinte
J.C DE OLIVEIRA REFRIDUTO EIRELI

C.N.P.J./C.P.F.
07.894.433/0001-87

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
SAO FRANCISCO, Nº: 05, 
57045838, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  OURO PRETO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
19/10/2020

Validade 
17/01/2021

Data Protocolo 
19/10/2020

N.º De Autenticidade: 794.9EF.268.F8D
 
.
   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 Econômico   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 12:42:52 do dia 19/10/2020
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:

 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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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: 19/10/2020 12:44:35 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: J.C DE OLIVEIRA REFRIDUTO EIRELI 

CNPJ: 07.894.433/0001-87 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da contratação de pessoa jurídica ou

profissional especializado para realização de serviço de manutenção
corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split
cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de
peças, bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3
(três) condicionadores de ar, tipo split cassete, da sede deste Egrégio
Tribunal, conforme memorando nº 857-SMR 0761663 e termo de
referência 0766697.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para proceder pesquisa de preços e a competente
instrução, despacho COMAP 0767820 .

 
Encaminhamos pedido de cotação

a empresas anteriormente contactadas e outras do ramo, na
tentativa de ampliar a pesquisa,
eventos 0768073, 0772817, 0772834 e 0780877. Todavia, por trata-
se de uma atividade restrita no mercado, diante da necessidade dos
serviços serem feitos em altura, aos quais exigem capacitação e
habilitação técnicas específicas para o trabalho, conforme já relatado
em procedimentos anteriores, a saber SEI  0004184-
31.2019.6.02.8000, 0001754-09.2019.6.02.8000 e 0001647-
28.2020.6.02.8000, e apenas uma empresa capaz retornou, mas
relatou a impossibilidade de atendimento na presente cotação.

 
A empresa Refriduto enviou proposta para a realização

dos serviços 0782393, mantendo as mesmas condições, inclusive de
preço, das contratações passadas, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) por diária. Neste caso, o tempo estimado é de
03 (três) diárias totalizando R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
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A empresa Refriduto (J. C. de Oliveira Refriduto - ME),

CNPJ nº 07.894.433/0001-87, apresentou os atestados de saúde
ocupacional - ASO, certificados de trabalho em altura dos
profissionais, atestados de capacidade técnica, contrato com o
Engenheiro Responsável e
ART, eventos 0782395 , 0782395 e 0788723. Foram juntadas as
certidões de regularidade da empresa 0788751 . Declaração de
inexistência da prática de nepotismo, 0782596 (doc 01).

 
Diante do exposto, s.m.j., sugerimos a contratação direta

por dispensa de licitação da empresa J. C. de Oliveira Refriduto - ME,
CNPJ nº 07.894.433/0001-87, pelo valor total de R$7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais), nos termos do art. 24, I da Lei nº 8.666/93, para
realização dos serviços requeridos no termo de referência, devendo-
se observar a existência ou previsão de outras despesas, da mesma
natureza, neste exercício, a fim de que não ultrapassem o limite
estabelecido.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 19/10/2020, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0788752 e o código CRC 9144B68D.

0008446-87.2020.6.02.8000 0788752v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0788752, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/10/2020, às 13:00, 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
0788789 e o código CRC 8D94C849.

0008446-87.2020.6.02.8000 0788789v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
Sigam os autos à COFIN, para reserva de crédito e

posterior remessa à ACAGE, para análise de conformidade da
proposição de contratação direta, considerando se tratar de
serviço de engenharia (doc. 0788752).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2020, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0788916 e o código CRC C477A0F1.

0008446-87.2020.6.02.8000 0788916v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0788916).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/10/2020, 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
0789032 e o código CRC 49A08B53.

0008446-87.2020.6.02.8000 0789032v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
 19/10/20  18:17                                      USUARIO : QUINTELA       
 DATA EMISSAO    : 19Out20                            NUMERO  : 2020PE000376   
 DATA LIMITE     : 19Dez20                                                     
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
 FAVORECIDO      :                                                             
 TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                               
                                                                               
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
 UA: SMR. DESPESA COM CONTRATAçãO DE SERVIçOS DE MANUTENçãO DE AR
CONDICIONADO
 SPLIT - EDIFíCIO-SEDE. SEI 0008446-87.2020.6.02.8000                          
                                                                               
                                                                               
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
 401081  1 167674  0100000000 339039 070282 IEF MANPRE                 7.500,00
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
 LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   19Out20   18:13
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/10/2020, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789298 e o código CRC F800E1FA.

0008446-87.2020.6.02.8000 0789298v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 376(0789298).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 20/10/2020, às 12:38, 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
0789299 e o código CRC CBCADAC0.
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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 outubro de 2020.
À ACAGE.
 
Em atenção ao Despacho GSAD (0788916),

enviamos os autos "para análise de conformidade da
proposição de contratação direta, considerando se tratar de
serviço de engenharia (doc. 0788752).".

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 20/10/2020, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789660 e o código CRC 0956E721.

0008446-87.2020.6.02.8000 0789660v1

Despacho SGO 0789660         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 53



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 : 0008446-87.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Seção de Manutenção e Reparos
ASSUNTO : Contratação direta. Manutenção de condicionador de ar. Solicitação.

 

Parecer nº 1993 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação de empresa

especializada em manutenção de condicionadores de ar, com
habilitação de trabalho em altura, para efetivar
a substituição de 1(um) condicionador de ar que se
encontra danificado, bem como a manutenção preventiva em
mais 3(três) unidades, todas elas instaladas no atual prédio-
sede deste Tribunal, de acordo com Memorando n.º
857/2020 (0761663) e Termo de Referência SMR (0766697),
instrumento este, contudo, que até então não fora
devidamente aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração.

 
Por meio do Despacho SEIC 0788752, a Seção de

Instrução de Contratações, após pesquisa de
mercado, sugere a contratação direta por dispensa de
licitação da empresa J. C. de Oliveira Refriduto - ME , CNPJ
nº 07.894.433/0001-87, pelo valor total de R$ 7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais), nos termos do art. 24, I, da Lei nº
8.666/93, 'para realização dos serviços requeridos no termo
de referência, devendo-se observar a existência ou previsão
de outras despesas, da mesma natureza, neste exercício, a fim
de que não ultrapassem o limite estabelecido'.

 
Verificando os Atestados de saúde ocupacional dos

profissionais que deverão executar o serviço a ser contratado
(0788723), temos que o médico examinador não deixou
consignado no campo 'Resultado do Exame' a indicação de
aptidão para trabalho em altura, indicação objeto desta
pretensa contratação.    

 
Tomando por base lista de verificação a seguir, a

fim de opinarmos favoravelmente pela possibilidade desta
contratação, recomendamos a adoção das seguintes
providências:

 
* Aprovação do Termo de Referência em que se

alicerça pretensa contratação pelo Senhor Secretário de
Administração (0766697);

* Juntada nos autos de comprovação da regular
inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA)
da pretensa contratada como profissional ou empresa de
engenharia; 

* Apresentação de atestados de saúde ocupacional
dos profissionais que deverão executar o serviço a ser
contratado, em que se demonstre que estes estão aptos para
trabalho em altura, objeto essencial desta pretensa
contratação.

 
Desta forma, diante dos apontamentos acima,

suscitamos, por fim, o retorno destes à Secretaria de
Administração para conhecimento e providências.

 
 

Wilton Daniel Felix de Lima
Assistente II - ACAGE

 
De acordo.
Ao Senhor Secretário de Administração.
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Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora-Chefe

ACAGE
 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO
Contratação Direta por dispensa de licitação

 
 Verificação SimNãoEvento/Obs.

1 Existe pedido formal da parte interessada, devidamente justificado? X  Memorando n.º
857/2020 (0761663) 

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

Memorando n.º
857/2020 (0761663) 

Termo de Referência SMR
(0761664)

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

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

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

(0761664)

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

(0788752)

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

8 A proposta de preços da possível contratada apresenta o menor preço dentre as empresas que estariam habilitadas para a contratação? X  Proposta Refriduto
(0782393)

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   

10Tendo 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?   X   

Inscrição CREA
(AUSENTE)

Atestado de capacidade
técnica (0782395 - fl.1)

Certidão de Acervo
Técnico - CAT -
AUSENTE 

Atestado de saúde
ocupacional
(0788723 - fls.1-2) -
NÃO CONDIZENTE
COM O SERVIÇO A
SER CONTRATADO

11Houve a devida reserva de crédito orçamentário? X  PE376/2020 (0789298)

12A proposta de preço encontra-se dentro do prazo de validade? X  Proposta Refriduto
(0782393)

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   0782596

 Regularidade fiscal e trabalhista SimNãoFls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de cadastro no SICAF ou certidões em separado. com os seus dados relativos à regularidade fiscal válidos? X  0788751

FGTS X   

INSS X   

Receita Federal X   

16Constam nos autos Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas? X   

17Consta consulta ao CADIN? X  0788751 - fl.2

18Na consulta ao SICAF verifica-se registro de sanção à empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar contrato administrativo e  X  
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18alcancem a Administração contratante?  X  

19Consta 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  0788751 - fls.5-6

 

 

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico
Judiciário, em 20/10/2020, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 20/10/2020, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0789931 e o código CRC 2A79C16F.

0008446-87.2020.6.02.8000 0789931v17

Parecer 1993 (0789931)         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 56



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

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2020.
Em atenção ao Parecer nº 1993, da ACAGE

(doc. 0789856), reporto-me ao Despacho GSAD 0765130 ppara
aprovar o Termo de Referência, na versão do doc. 0766697,
para que surta os efeito jurídicos pertinentes (art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017).

Ainda em atenção ao mencionado Parecer, remeto
os autos à SEIC, para complemento na instrução, no sentido
de providenciar:

* Juntada nos autos de comprovação da
regular inscrição no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) da pretensa
contratada como profissional ou empresa de
engenharia; 
* Apresentação de atestados de saúde
ocupacional dos profissionais que deverão
executar o serviço a ser contratado, em que se
demonstre que estes estão aptos para trabalho
em altura, objeto essencial desta pretensa
contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2020, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0790339 e o código CRC BD830AE6.

0008446-87.2020.6.02.8000 0790339v1

Despacho GSAD 0790339         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 57



E-mail - 0790756

Data de Envio: 
  21/10/2020 13:26:07

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS FALTANTES

Mensagem: 
   Prezada Edvane,

Para que possamos dar continuidade a contratação da manutenção preventiva e corretiva em 1 (um)
condicionador de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças,
bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split
cassete, da sede deste Egrégio Tribunal., necessitamos:

* Juntada nos autos de comprovação da regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da
pretensa contratada como profissional ou empresa de engenharia; 

* Apresentação de atestados de saúde ocupacional dos profissionais que deverão executar o serviço a ser
contratado, em que se demonstre que estes estão aptos para trabalho em altura, objeto essencial desta
pretensa contratação. Uma vez não demonstrada no juntado em anexo.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Parecer_0789931.html
    Atestado_0788723_ASO_atualisado_2178_.pdf
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E-mail - 0792665

Data de Envio: 
  23/10/2020 14:00:36

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS FALTANTES

Mensagem: 
   Prezada Edvane,

Para que possamos dar continuidade a contratação da manutenção preventiva e corretiva em 1 (um)
condicionador de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças,
bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split
cassete, da sede deste Egrégio Tribunal., necessitamos:

* Juntada nos autos de comprovação da regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da
pretensa contratada como profissional ou empresa de engenharia; 

* Apresentação de atestados de saúde ocupacional dos profissionais que deverão executar o serviço a ser
contratado, em que se demonstre que estes estão aptos para trabalho em altura, objeto essencial desta
pretensa contratação. Uma vez não demonstrada no juntado em anexo.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Parecer_0789931.html
    Atestado_0788723_ASO_atualisado_2178_.pdf

E-mail SEIC 0792665         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 59



E-mail - 0795304

Data de Envio: 
  27/10/2020 13:34:12

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS FALTANTES

Mensagem: 
   Prezada Edvane,

Para que possamos dar continuidade a contratação da manutenção preventiva e corretiva em 1 (um)
condicionador de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças,
bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split
cassete, da sede deste Egrégio Tribunal., necessitamos:

* Juntada nos autos de comprovação da regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da
pretensa contratada como profissional ou empresa de engenharia; 

* Apresentação de atestados de saúde ocupacional dos profissionais que deverão executar o serviço a ser
contratado, em que se demonstre que estes estão aptos para trabalho em altura, objeto essencial desta
pretensa contratação. Uma vez não demonstrada no juntado em anexo.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Parecer_0789931.html
    Atestado_0788723_ASO_atualisado_2178_.pdf
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29/10/2020 Email – Antonio Matias de Pinheiro Junior – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/search/id/AQMkADAwATZiZmYAZC1iZmFkLTdiOWUtMDACLTAwCgBGAAAD8y%2F1JWiMkkWxXinhIZL8wwcAueHWMO9… 1/2

[seic] DOCUMENTOS FALTANTES

Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Qua, 28/10/2020 00�52

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

3 anexos (2 MB)

Parecer_0789931.html; Atestado_0788723_ASO_atualisado_2178_.pdf; Atestado atualizados.pdf;

Olá, Antonio, boa tarde!!

Perdão pela ausência! segue ASO's atualizados.

Quanto ao item  *(Juntada nos autos de comprovação da regular inscrição no Conselho Regional
de Engenharia (CREA) da pretensa contratada como profissional ou empresa de engenharia)

Já foi solicitado ao CREA dentro do novo formato. O nosso engenheiro Francisco Medeiros, está
providenciando junto ao conselho.

Demos entrada na solicitação de uma declaração quitação de débito  e  emissão da CND ( estamos
aguardando a entrega)

Atenciosamente,

Edvane Marques 

---------- Forwarded message --------- 
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Date: ter., 27 de out. de 2020 às 13�34 
Subject: DOCUMENTOS FALTANTES 
To: <edvane.refriduto@gmail.com> 

 Prezada Edvane, 

Para que possamos dar continuidade a contratação da manutenção preventiva e corretiva em 1
(um) condicionador de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem
inclusão de peças, bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, da sede deste Egrégio Tribunal., necessitamos: 

* Juntada nos autos de comprovação da regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia
(CREA) da pretensa contratada como profissional ou empresa de engenharia;  

* Apresentação de atestados de saúde ocupacional dos profissionais que deverão executar o
serviço a ser contratado, em que se demonstre que estes estão aptos para trabalho em altura,
objeto essencial desta pretensa contratação. Uma vez não demonstrada no juntado em anexo. 

Atenciosamente. 

Antonio Matias de Pinheiro Júnior 
(82)981370017 
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seic@tre-al.jus.br 
antoniopinheiro@tre-al.jus.br 
antoniomatias1977@hotmail.com 
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E-mail - 0796613

Data de Envio: 
  29/10/2020 12:21:05

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS FALTANTES

Mensagem: 
   Prezada Edvane,

Compreendemos o informado no e-mail anterior quanto ao item *(Juntada nos autos de comprovação da
regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da pretensa contratada como profissional ou
empresa de engenharia)
que já fora solicitado ao CREA dentro do novo formato, no entanto gostaríamos de saber se tem um prazo
para atendimento e pedimos também revalidar a proposta face ao tempo decorrido.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Parecer_0789931.html
    Proposta_0782393_TRE_proposta_00329___2020.pdf
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E-mail - 0800545

Data de Envio: 
  04/11/2020 12:37:47

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS FALTANTES

Mensagem: 
   Prezada Edvane,

Compreendemos o informado no e-mail anterior quanto ao item *(Juntada nos autos de comprovação da
regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da pretensa contratada como profissional ou
empresa de engenharia)
que já fora solicitado ao CREA dentro do novo formato, no entanto gostaríamos de saber se tem um prazo
para atendimento e pedimos também revalidar a proposta face ao tempo decorrido.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Parecer_0789931.html
    Proposta_0782393_TRE_proposta_00329___2020.pdf
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De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/11/2020 06:12 PM
Assunto: [seic] DOCUMENTOS FALTANTES

Caro Senhores, boa tarde!

De antemão quero expressar as nossas sinceras desculpas por todo esse atraso nas respostas e envio da
documentação.

Depois de muito contratempo, conseguimos concluir os procedimentos junto ao CREA, conforme formalizações de
protocolo, prazo estimado é 5 dias úteis para emissão das certidões de regularidade.

Portanto assim que esse prazo se cumprir, enviarei para os senhores e por fim,agendaremos a data de execução
dos trabalhos.

PS. Segue anexa a proposta com as datas atualizadas. 

Atenciosamente,

Edvane Marques
Refriduto
82 99103 0068
  

Em qua., 4 de nov. de 2020 às 12:37, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
 Prezada Edvane,
 
Compreendemos o informado no e-mail anterior quanto ao item *(Juntada nos autos de comprovação da regular
inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da pretensa contratada como profissional ou empresa de
engenharia)
que já fora solicitado ao CREA dentro do novo formato, no entanto gostaríamos de saber se tem um prazo para
atendimento e pedimos também revalidar a proposta face ao tempo decorrido.
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Atenciosamente.
 
Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com
 

Anexados:

Arquivo: TRE proposta 00329 - 2020.pdf Tamanho: 136k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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       O plano de saúde do seu condicionador de ar 

 

                                                          

Rua São Francisco, nº 05 G             CNPJ 07.894.433/0001-87                     Tel. 82 3032 2861 
Bairro Ouro Preto, Maceió/AL               CMC 90.077.573-4                           Fax 82 3328 3413 

Proposta 00329 - 2020  Maceió/AL, 04 De Novembro De 2020. 

 

 

AO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

AT. SRA ANA PAULA GOMES 

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES - SEIC / TRE-AL. 

 

 

ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DE 03  UNIDADES CONDENSADORAS 

 

 

Prezada Senhora, 

 

 

Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando os nossos preços 

de serviços e demais condições comerciais para o objeto solicitado, conforme 

segue. 

 

ITEM 01 

 

 Serviços de substituição de 04 (quatro) unidades condensadoras nos  

pavimentos 5º, 6 º,  e 8º. 

OBS.: serviços  executados com o auxílio de suspensão (uso de material de 

descida, de acordo com as normas regulamentadoras de nº 35, do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: 

 

Preço da diária trabalhada: R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos reais  

 

Quantidade de diária contratada: 03 (conforme item 6.7 do termo de referencia) 

 

 Custo total da proposta R$: 7.500.00 – SETE  MIL E QUINHENTOS REAIS  

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO:  

 

 Até 10 (dez) dias da apresentação da nota fiscal de serviços. 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: 

 

  Prazo estimado para conclusão dos serviços  

 03 (três) dias 

 Validade da proposta: 

 30 (trinta) dias 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

Edvane Marques 

Gestora de negócios 

REFRIDUTO 

82 98818 0761/99103 0068 
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E-mail - 0807825

Data de Envio: 
  11/11/2020 17:47:38

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
  DOCUMENTOS FALTANTES

Mensagem: 
   Prezada Edvane,

Compreendemos o informado no e-mail anterior quanto ao item *(Juntada nos autos de comprovação da
regular inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da pretensa contratada como profissional ou
empresa de engenharia)
que já fora solicitado ao CREA dentro do novo formato, no entanto gostaríamos de saber se já podem
fornecer a documentação requerida.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
(82)981370017
seic@tre-al.jus.br
antoniopinheiro@tre-al.jus.br
antoniomatias1977@hotmail.com

Anexos:
    Parecer_0789931.html
    Proposta_0801167_TRE_proposta_00329___2020.pdf
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

CRT 03 Nº 1433586/2020
Emissão: 09/11/2020

Validade: 30/06/2021

Chave: bZd5B

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CFT.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ COSTA DE OLIVEIRA

Registro: 70050090453

CPF: 700.500.904-53

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO ,, Nº5 G, OURO PRETO, MACEIÓ, AL, 57045840

Tipo de Registro: Definitivo (Profissional Diplomado no País)

Data de registro: 04/08/2004

Título(s)

TÉCNICO

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto
4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Data de Formação: 26/10/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Autos de Infração

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://corporativo.sinceti.net.br/publico/, com a chave: bZd5B
Impresso em: 09/11/2020 às 10:44:39 por: adapt, ip: 168.0.194.166
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 696410/2020
Emissão: 09/11/2020

Validade: 07/02/2021

Chave: xWA5C

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J. C. DE OLIVEIRA REFRIDUTO ME

CNPJ: 07.894.433/0001-87

Registro: 0000000779

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 10.000,00

Data do Capital: 21/09/2007

Faixa: 1

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO E APARELHO DE
AR-CONDICIONADO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE. EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES
DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA MECÂNICA,NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES
DO(S)PROFISSIONAL(IS)DE SEU QUADRO TÉCNICO.?.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SAO FRANCISCO, 5, G, OURO PRETO, MACEIO, AL, 57045840

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/07/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000003139EMAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS

Registro: 0201059681

CPF: 067.334.924-15

Data Início: 06/11/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO MECANICO

Atribuição: ARTIGO 12º DA RESOLUCAO Nº 218/73 - CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA
RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSE COSTA DE OLIVEIRA

CPF: 700.500.904-53

Função: Não Definido

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: xWA5C
Impresso em: 09/11/2020 às 10:15:53 por: adapt, ip: 168.0.194.166
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13/11/2020 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição: 07.894.433/0001-87
Razão Social: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO ME
Endereço: R SAO FRANCISCO 05 G / OURO PRETO / MACEIO / AL / 57045-840

 
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:01/11/2020 a 30/11/2020 
 
Certificação Número: 2020110102161023037401

Informação obtida em 13/11/2020 14:34:14

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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Em cumprimento ao vosso despacho e

complemento da instrução, atualizamos a certidão FGTS,
evento 0809494, revalidamos a proposta, evento 0801167,
juntada nos autos de comprovação da regular inscrição no
Conselho Regional de Engenharia (CREA) da pretensa
contratada como profissional ou empresa de engenharia,
evento 0809488 e apresentação de atestados de saúde
ocupacional dos profissionais que deverão executar o serviço
a ser contratado, em que se demonstre que estes estão
aptos para trabalho em altura, objeto essencial desta pretensa
contratação, evento 0796603.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/11/2020, às 14:38, 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
0809498 e o código CRC 540E2417.

0008446-87.2020.6.02.8000 0809498v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2020.
Atendidas as diligências recomendadas no Parecer

1993 (doc. 0789931), na forma indicada no Despacho SEIC
0809498, devolvo os autos à análise da ACAGE.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2020, às 21:53, 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
0811501 e o código CRC C89DC0BE.

0008446-87.2020.6.02.8000 0811501v1
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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 : 0008446-87.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Seção de Manutenção e Reparos.
ASSUNTO : Contratação direta. Manutenção de condicionador de ar. Solicitação.

 

Parecer nº 2215 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 
Senhora Assessora-Chefe,
 
Trata-se de pretensa contratação de empresa

especializada em manutenção de condicionadores de ar, com
habilitação de trabalho em altura, para efetivar
a substituição de 1(um) condicionador de ar que se
encontra danificado, bem como a manutenção preventiva em
mais 3(três) unidades, todas elas instaladas no atual prédio-
sede deste Tribunal, de acordo com Memorando n.º
857/2020 (0761663) e Termo de Referência SMR (0766697).

Em nossa análise inicial, Parecer nº 1993 / 2020 -
TRE-AL/PRE/ACAGE - 0789931, a fim de opinarmos
favoravelmente pela possibilidade desta contratação,
recomendamos a adoção das seguintes providências:

* Aprovação do Termo de Referência em que se
alicerça pretensa contratação pelo Senhor Secretário de
Administração (0766697);

* Juntada nos autos de comprovação da regular
inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA)
da pretensa contratada como profissional ou empresa de
engenharia; 

* Apresentação de atestados de saúde ocupacional
dos profissionais que deverão executar o serviço a ser
contratado, em que se demonstre que estes estão aptos para
trabalho em altura, objeto essencial desta pretensa
contratação.

Em atenção aos apontamentos acima, o Senhor
Secretário de Administração, Despacho GSAD - 0790339,
aprova o Termo de Referência constante do evento
SEI 0766697.

Em continuidade, foram juntados aos autos:
- proposta atualizada da empresa Refriduto -

0801167, nos mesmos termos da inicial; 
- atestados de saúde ocupacional dos profissionais

que deverão executar o serviço a ser contratado,
demonstrando que estes estão aptos para trabalho em altura -
 0796603;

- comprovação da regular inscrição no Conselho
Regional de Engenharia (CREA) do profissional José Costa de
Oliveira, sócio da pretensa contratada, conforme
documentações emitidas pelo CREA-AL - 0809488; 

- certificado de regularidade junto ao FGTS,
atualizado - 0809494.

Restando sanadas as pendências anteriormente
apontadas, opinamos pela possibilidade desta contratação,
recomendando o retorno dos autos ao Senhor Secretário de
Administração, para continuidade do procedimento. 

 
Lisiana Teixeira Cintra

Assistente VI
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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 18/11/2020, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 18/11/2020, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0811668 e o código CRC 9121A197.

0008446-87.2020.6.02.8000 0811668v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2020

Considerarndo o que consta destes autos, em especial aos
pronunciamentos da Seção de Instrução de Contratações - SEIC (doc.0788752),
da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE, Parecer 1993 (doc.
0789931) e Parecer 2215 (doc. 0811668), e, ainda, a reserva de crédito
orçamentário e suficiente para cobertura da despesa (doc. 0789298),
AUTORIZO a contratação da empresa J. C. DE OLIVEIRA REFRIDUTO, inscrita
no CNPJ sob o nº  07.894.433/0001-87, para prestação de serviços de
manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split
cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças,
bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, da sede deste Egrégio Tribunal ,
localizado na Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, nesta capital, e
demais medidas necessárias ao reparo dos equipamentos,  nas
condições e prazos constantes do Termo de Referência SMR 0761664 e na
Proposta aceita pelo Tribunal (doc. 0769255), pelo preço de R$ 7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 24, I, da Lei Nº 8.666/93 e
alterações posteriores.

À COFIN para emissão da competente nota de empenho e demais
procedimentos de praxe.

À SEIC, para necessária publicidade.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/11/2020, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0813650 e o código CRC FA4FF774.

0008446-87.2020.6.02.8000 0813650v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do evento (0813650).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/11/2020, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0814410 e o código CRC 4A7F3D21.

0008446-87.2020.6.02.8000 0814410v1
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº: 96844 / 2020

Inscrição: 900775734 Identificação: 329406
Contribuinte
J.C DE OLIVEIRA REFRIDUTO EIRELI

C.N.P.J./C.P.F.
07.894.433/0001-87

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - S FRANCISCO, Nº: 00005,
57045838,
Quadra: , Lote:, Loteamento:

Bairro:  OURO PRETO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
23/11/2020

Validade 
21/02/2021

Data Protocolo 
23/11/2020

N.º De Autenticidade: 1D1.9CF.ABC.A79

.
   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 16:47:03 do dia 23/11/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.

Observação:

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

J. C. DE OLIVEIRA REFRIDUTO ME

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

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

Emitida às 12:44:03 do dia 19/10/2020

Código de controle da certidão: D24B-7255-1DC2-480D

Certidão fornecida para o CNPJ: 07.894.433/0001-87

Válida até 18/12/2020

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

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

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2020.

À COFIN

 Senhor Coordenador

Para informar da impossibilidade da emissão da nota de empenho, em razão da
necessidade de atualização da certidão  de débitos da Receita Federal e PGFN.

Outrossim, salientamos que envidamos esforços para emitir tal certidão pela internet,
mas contudo não obtivemos sucesso, em virtude de pendências.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 24/11/2020, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0815182 e o código CRC 7DE85909.

0008446-87.2020.6.02.8000 0815182v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2020.
À SMR (c/c p GSAD p ciência),
Diante do despacho SGO (0815182), encaminho os

autos, em diligência, para as providências cabíveis.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/11/2020, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0815224 e o código CRC 83D7A507.

0008446-87.2020.6.02.8000 0815224v1
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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 novembro de 2020.
Solicito à SEIC, em apoio à SMR, complementar a

instrução, em face dos apontamentos da SGO (doc. 0815182).
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2020, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0815894 e o código CRC EB8FF85C.

0008446-87.2020.6.02.8000 0815894v1
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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 novembro de 2020.
Senhor Secretário,
 
Como já dito anteriormente e em atenção ao

princípio da celeridade e a razoável duração do processo,
cabendo à administração pública criar meios de
garantir celeridade de sua tramitação, incumbe a gestão
contratual, uma vez que nossa instrução encerrou nos
devidos moldes resolutivos, praticar atos a sanar possíveis
pendências intercorrentes.

 
Entendemos ainda, não dispender ato a mais do que

a juntada de uma simples certidão, a atualização do setor
manuseador do procedimento e plausível a tramitação.

 
Assim, s.m.j. evoluo os autos a vossa senhoria para

ciência e a gestão para cumprimento de vossa determinação.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 25/11/2020, às 13:16, 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
0815954 e o código CRC 7084E9B2.

0008446-87.2020.6.02.8000 0815954v1
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26/11/2020 Certidão Internet

servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/certidao/cndconjuntainter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni=07894433000187&passagens=1&tipo=1 1/1

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União 

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 07.894.433/0001-87 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da
Internet. 
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC. 
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão
nas unidades da RFB.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2020.
R.H.
À SMR.
Senhor Chefe,
A título de cooperação entre as unidades administrativas

desta Secretaria, encaminho os autos a essa unidade para juntar as
certidões faltantes com o objetivo de sanear o processo e
procedermos a contratação dos serviços solicitados, tão necessários.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/11/2020, às 15:41, 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
0816995 e o código CRC E9949239.

0008446-87.2020.6.02.8000 0816995v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Esta setorial entrou em contato com a

representante da empresa J. C. DE OLIVEIRA REFRIDUTO,
Sra. Edvane Marques, e esta explicou que a referida certidão,
não está sendo emitida pela Receita Federal, mas que a
empresa está em dia com as suas obrigações tributárias e
enviou, por e-mail (0828070) os documentos dos eventos
0828071 e 0828072.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo os autos para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 12/12/2020, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0828066 e o código CRC 365FD2D5.

0008446-87.2020.6.02.8000 0828066v1
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo NbrjBnzVtKK00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/12/2019 às 15:45:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D73C42D410B79112..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 12/2019
NRA: NbrjBnzVtKK00003
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 150
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo FN1mYHx1j6l00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/01/2020 às 15:38:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D76700ADA845F302..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 01/2020
NRA: FN1mYHx1j6l00006
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 150
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo Dug8hYwURdq00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/03/2020 às 09:34:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D7902CFD02BEA327..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 02/2020
NRA: Dug8hYwURdq00009
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 150
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo J6YhDX6JEXs00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/04/2020 às 10:41:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D7BAFB699D9AF322..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 03/2020
NRA: J6YhDX6JEXs00008
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo C5j0z1Iltzc00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2020 às 10:11:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D7D69DA508458703..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 04/2020
NRA: C5j0z1Iltzc00000
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo PXyfwP2DMEv00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2020 às 12:06:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D803FA6D3B213F01..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 05/2020
NRA: PXyfwP2DMEv00002
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo NIUO6gOg6Zw00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/06/2020 às 11:08:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D8249DF38A495707..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 06/2020
NRA: NIUO6gOg6Zw00002
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo LG2EBB942yF00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/07/2020 às 09:37:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D848FFCF96F16402..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 07/2020
NRA: LG2EBB942yF00005
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos
Prezado cliente J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187 ,

Seu arquivo LR0s3PyDwbI00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 21/08/2020 às 11:29:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D86745966D390601..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa
Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: J C DE OLIVEIRA REFRIDUTO:07894433000187
Inscrição Transmissor: 07.894.433/0001-87

Responsável: ORG TEC CONT ALAGOANA LTDA
Inscrição Responsável: 12.414.520/0001-20
Competência: 08/2020
NRA: LR0s3PyDwbI00004
Base de Processamento: AL - Maceio
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOSE PETRUCIO CHAGAS
Telefone: 008232215011

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 10320 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

À Diretoria-geral.
Senhor Diretor,
Após regular instrução processual destes autos pela

SEIC/COMAP e pronunciamento da AJ-DG, esta Secretaria de Administração
autorizou a contratação da empresa J. C. OLIVEIRA REFRIDUTO, inscrita no
CNPJ sob o nº 07.894.433/0001-87, conforme documento 0813650.

Pois bem.
Por ocasião da emissão da respectiva nota de empenho da

despesa, a COFIN verificou que a CND relativa aos tributos administrados pela
SRFB encontrava-se vencida, porém não conseguiu emitir certidão atualizada
pela internet (v. doc. 0815182).

Uma vez consultada, a empresa alegou que existia uma
pendência de GFIP, porém foi paga, segundo a empresa, no dia 20/12/2019 (v.
docs. 0828070, 0828071 e 0828072).

Postas estas considerações e tendo em vista que se trata de um
serviço necessário e oportuno para executá-lo em face do recesso forense
(substituição de condensadoras de splits) e, ainda, singular, dado que deve
ser executado com auxílio de suspensão (uso de material de descida, de
acordo com as normas de segurança do Ministério do Trabalho e Emprego), a
Secretaria vem submeter os presentes ao conhecimento dessa Direção-geral,
requerendo autorização para emissão da nota de empenho, nos termos do §
1º, do art. 32, da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.

À deliberação de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/12/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831807 e o código CRC E7300349.

0008446-87.2020.6.02.8000 0831807v5
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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 dezembro de 2020.
À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para

pronunciamento acerca das ponderações constantes da
Informação 10320 (0831807).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/12/2020, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831960 e o código CRC 021068E8.

0008446-87.2020.6.02.8000 0831960v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos por

força do encaminhamento de Vossa Senhoria (0831960),
solicitando pronunciamento acerca das ponderações
constantes da Informação 10320 (0831807).

Cuida-se de contratação de empresa especializada
em manutenção de condicionadores de ar, com habilitação de
trabalho em altura, para efetivar a substituição de 1(um)
condicionador de ar que se encontra danificado, bem como a
manutenção preventiva em mais 3(três) unidades, todas elas
instaladas no atual prédio-sede deste Tribunal, de acordo com
Memorando n.º 857/2020 (0761663) e Termo de Referência
SMR (0766697).

A Secretaria de Administração autorizou a
contratação da empresa J. C. OLIVEIRA REFRIDUTO, inscrita
no CNPJ sob o nº 07.894.433/0001-87, conforme
documento 0813650. No entanto, ao tentar emitir a Nota de
Empenho, a COFIN verificou que a CND relativa aos tributos
administrados pela SRFB encontrava-se vencida e não
conseguiu emitir certidão atualizada pela internet (v.
doc. 0815182).

A empresa justificou-se, alegando que a pendência
detectada teria sido paga no dia 20/12/2019 (v.
docs. 0828070, 0828071 e 0828072).

Entendendo tratar-se de um serviço singular (uso
de material de descida, de acordo com as normas de
segurança do Ministério do Trabalho e Emprego), necessário
e considerando a oportunidade de executá-lo durante o
recesso forense (substituição de condensadoras de splits), a
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SAD (0831807) requereu autorização para emissão da nota de
empenho, nos termos do § 1º, do art. 32, da Lei Nº 8.666/93 e
alterações posteriores:

Art. 32. Os documentos necessários à
habilitação poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por
servidor da administração ou publicação em
órgão da imprensa oficial.     

§ 1o  A documentação de que tratam os arts. 28
a 31 desta Lei poderá ser dispensada, no todo
ou em parte, nos casos de convite, concurso,
fornecimento de bens para pronta entrega e
leilão.

 
A princípio e salvo melhor entendimento, esta

Assessoria Jurídica não enxerga óbices a que se emita a Nota
de Empenho, concedendo prazo adequado e suficiente para
que a contratada junte a respectiva certidão de regularidade
posteriormente. Inclusive solução semelhante foi adotada no
procedimento de fornecimento de lanches (0010681-
61.2019.6.02.8000), quando se detectou a irregularidade da
empresa por ocasião do pagamento.

Contudo, tem-se que, por se tratar de serviço de
engenharia, a análise da regularidade da presente contratação
direta foi efetuada pela ACAGE, por meio do Parecer nº 2215 /
2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE (0811668).

Por essa razão, sugerimos o encaminhamento dos
autos à ACAGE, para manifestação, em obediência à
regulamentação de regência.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 22/12/2020, às 12:34, 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
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0834434 e o código CRC C3A9EDFD.

0008446-87.2020.6.02.8000 0834434v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2020.
 
À Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, para

manifestação, em obediência à regulamentação de regência,
consoante recomendação no Despacho AJ-DG 0834434.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
22/12/2020, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834464 e o código CRC FC5BCA72.

0008446-87.2020.6.02.8000 0834464v1
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PROCESSO : 0008446-87.2020.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração.
ASSUNTO : Dispensa. Regularidade fiscal.

 

Parecer nº 2461 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

 
Senhora Assessora-chefe,
 
Os autos foram enviados pela Diretoria-Geral,

Despacho GDG - 0834464, para manifestação acerca da
proposição feita pelo Senhor Secretário de Administração,
Informação 10320 - 0831807, abaixo:

Após regular instrução processual destes
autos pela SEIC/COMAP e
pronunciamento da AJ-DG, esta Secretaria
de Administração autorizou a contratação
da empresa J. C. OLIVEIRA REFRIDUTO,
inscrita no CNPJ sob o nº
07.894.433/0001-87, conforme
documento 0813650.
Pois bem.
Por ocasião da emissão da respectiva nota
de empenho da despesa, a COFIN
verificou que a CND relativa aos tributos
administrados pela SRFB encontrava-se
vencida, porém não conseguiu emitir
certidão atualizada pela internet (v.
doc. 0815182).
Uma vez consultada, a empresa alegou
que existia uma pendência de GFIP,
porém foi paga, segundo a empresa, no
dia 20/12/2019 (v.
docs. 0828070, 0828071 e 0828072).
Postas estas considerações e tendo em
vista que se trata de um serviço
necessário e oportuno para executá-lo em
face do recesso forense (substituição de
condensadoras de splits) e, ainda,
singular, dado que deve ser executado
com auxílio de suspensão (uso de
material de descida, de acordo com as
normas de segurança do Ministério do
Trabalho e Emprego), a Secretaria vem
submeter os presentes ao conhecimento
dessa Direção-geral, requerendo
autorização para emissão da nota de
empenho, nos termos do § 1º, do art. 32,
da Lei Nº 8.666/93 e alterações
posteriores.

Instada a se manifestar, a Assessoria Jurídica da
Diretoria-Geral, Despacho AJ-DG - 0834434, informa que,
a princípio e salvo melhor entendimento, esta Assessoria
Jurídica não enxerga óbices a que se emita a Nota de
Empenho, concedendo prazo adequado e suficiente para que a
contratada junte a respectiva certidão de regularidade
posteriormente. Inclusive solução semelhante foi adotada no
procedimento de fornecimento de lanches (0010681-
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61.2019.6.02.8000), quando se detectou a irregularidade da
empresa por ocasião do pagamento.

Em análise, ratificamos o exposto por aquela
Assessoria Jurídica, trazendo aos autos entendimento do
Tribunal de Contas da União sobre o tema, no sentido de que
a comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, a que
se refere o art. 29, III, da Lei nº 8.666/1993, poderá ser
dispensada nos casos de contratações realizadas mediante
dispensa de licitação com fulcro no art. 24, incisos I e II,
dessa mesma lei.

Acórdão TCU nº 1661/2011 - Plenário
PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO
CONTRA DETERMINAÇÃO DO ITEM
9.3.1 DO ACÓRDÃO Nº 725/2007-
PLENÁRIO. EXIGÊN-CIA DE
REGULARIDADE FISCAL NAS CON-
TRATAÇÕES POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO FUNDAMENTADA NO ART.
24, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.666/93.
CONHECIMENTO. PROVIMENTO. Não é
exigida a comprovação de regularidade
fiscal nas contratações por meio de
dispensa de licitação fundamentada nos
incisos I e II, do art. 24, da Lei nº
8.666/93. ACÓRDÃO TCU 2616/2008.
Plenário.
CONSULTA. CONHECIMENTO.
RESPOSTA AO INTERESSADO.
ARQUIVAMENTO. A comprovação de
regularidade com a Fazenda Federal, a
que se refere o art. 29, III, da Lei nº
8.666/1993, poderá ser dispensada nos
casos de contratações realizadas
mediante dispensa de licitação com fulcro
no art. 24, incisos I e II, dessa mesma lei.

 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
À Diretoria-Geral.
 

Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 23/12/2020, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 23/12/2020, às 11:00, 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
0834634 e o código CRC 7F5B8550.

0008446-87.2020.6.02.8000 0834634v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de dezembro de 2020.
 
Senhor Presidente,
 
Nesta Diretoria-Geral o presente procedimento,

encaminhado pela Secretaria de Administração, por meio da
Informação GSAD nº 10320 (0831807), solicitando autorização para
emissão de nota de empenho em favor da empresa J. C. OLIVEIRA
REFRIDUTO, inscrita no CNPJ sob o nº 07.894.433/0001-87,
momentaneamente com pendência perante a Receita Federal do
Brasil, com o objetivo de promover a prestação de serviços de
manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split
cassete, sem inclusão de peças, bem como a execução da
manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo
split cassete, todos localizados no Edifício-Sede deste Tribunal.

 
Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral, por conduto do Despacho AJ-DG 0834434, concluiu:
 
“(…) esta Assessoria Jurídica não enxerga óbices a que se

emita a Nota de Empenho, concedendo prazo adequado e suficiente
para que a contratada junte a respectiva certidão de regularidade
posteriormente. Inclusive solução semelhante foi adotada no
procedimento de fornecimento de lanches (0010681-
61.2019.6.02.8000), quando se detectou a irregularidade da empresa
por ocasião do pagamento.

Contudo, tem-se que, por se tratar de serviço de
engenharia, a análise da regularidade da presente contratação direta
foi efetuada pela ACAGE, por meio do Parecer nº 2215 / 2020 - TRE-
AL/PRE/ACAGE (0811668).

Por essa razão, sugerimos o encaminhamento dos autos à
ACAGE, para manifestação, em obediência à regulamentação de
regência.”
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Por sua vez, a Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, por

conduto do Parecer ACAGE nº 2461/2020 (0834634), ratificou o
entendimento da AJ-DG quanto à matéria em deslinde, trazendo aos
autos entendimento do Tribunal de Contas da União sobre o tema, no
sentido de que a comprovação de regularidade com a Fazenda
Federal, a que se refere o art. 29, III, da Lei nº 8.666/1993, poderá
ser dispensada nos casos de contratações realizadas mediante
dispensa de licitação com fulcro no art. 24, incisos I e II, dessa
mesma Lei.

 
Do exposto, forte nas razões dos pronunciamentos das

unidades técnicas, submeto o presente feito à consideração superior
de Vossa Excelência para análise e deliberação, com a sugestão de
que seja autorizada a respectiva emissão de nota de empenho.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/12/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0834822 e o código CRC A16412E0.

0008446-87.2020.6.02.8000 0834822v1
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PROCESSO : 0008446-87.2020.6.02.8000
INTERESSADO : sad
ASSUNTO : Autorização. Emissão. Nota de Empenho.

 

Decisão nº 3218 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI de nº 0834822.

Considerando a manifestação da Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral, por meio do Despacho AJ-DG 0834434, bem como o
pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE,
por intermédio do Parecer nº 2461/2020 (0834634) , AUTORIZO a
emissão da nota de empenho objeto do pleito constante na
Informação nº 10320 (0831807) da Secretaria de Administração, em
favor da empresa J. C. OLIVEIRA REFRIDUTO, inscrita no CNPJ sob
o nº 07.894.433/0001-87, momentaneamente com pendência perante
a Receita Federal do Brasil, com o objetivo de promover a prestação
de serviços de manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar,
tipo split cassete, sem inclusão de peças, bem como a execução da
manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo
split cassete, todos localizados no Edifício-Sede deste Tribunal.

À SAD para as necessárias providências, por suas
unidades competentes.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/12/2020, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835341 e o código CRC C92B3963.

0008446-87.2020.6.02.8000 0835341v4
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DESPACHO

Maceió, 24 de dezembro de 2020.
Sigam os autos à COMAP, para providências

quanto á publicidade.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.
À SMR, para acompanhamento, especilamente em

face da necessidade de adoção de providências quanto aos
procedimentos de encerramento do exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/12/2020, às 15:00, 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
0835575 e o código CRC E2751F4E.

0008446-87.2020.6.02.8000 0835575v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0835575).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/12/2020, às 20:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835675 e o código CRC E02406BE.

0008446-87.2020.6.02.8000 0835675v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/12/2020, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

SIAFI - Nota de Empenho SGO 0835788         SEI 0008446-87.2020.6.02.8000 / pg. 115



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2020, às 11:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/12/2020, às 13:16, 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
0835788 e o código CRC 24C745F4.

0008446-87.2020.6.02.8000 0835788v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 1218/2020 (0835788)

Observação:

- Atenção: O termo de referência indica : "O prazo para conclusão
do serviço é de 03 (dois) dias.", havendo divergência na quantidade de diárias
do numeral para o extenso. Por sua vez a proposta da empresa fala em 2
diárias, a R$2.500,00 reais cada, num total do custo de serviço de R$7.500,00.
Aparentemente houve equívoco.

- Pendência de regularidade fiscal reconhecida pelo Ordenador,
com possibilidade de emissão de NE (doc. 0835341).

- Sugerimos avaliar a oportunidade de instruir a inscrição do
saldo em Restos a pagar.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 28/12/2020, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835789 e o código CRC D5746074.
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2020.
 
 
À SLC, para cumprimento do Despacho

GSAD 0835575.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 28/12/2020, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835857 e o código CRC 18131C85.

0008446-87.2020.6.02.8000 0835857v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE001218

(0835788), avaliando todos os apontamentos efetuados na
conformidade, evento (0835789).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/12/2020, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835885 e o código CRC 1E81A06B.

0008446-87.2020.6.02.8000 0835885v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2020.
À SEIC,
Para eventual publicação no portal.
Informo que diante do valor da contratação, a

publicação no DOU é dispensada.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 28/12/2020, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0835901 e o código CRC A196031E.

0008446-87.2020.6.02.8000 0835901v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de dezembro de 2020.
À COMAP, para encaminhar a Nota de Empenho à

contratada (doc. 0835788).
À SMR, para cientificar a contratada e urgentes

tratativas para inicío da execução dos serviços, sem prejuízo
das demais medidas relativas aos procedimentos de
encerramento do exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/12/2020, às 21:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0836183 e o código CRC B132E42C.

0008446-87.2020.6.02.8000 0836183v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de dezembro de 2020.
 
 
À SEPAT, para que, a título de colaboração,

encaminhe a Nota de Empenho 0835788 à contratada.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/12/2020, às 08:55, 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
0836258 e o código CRC EE9333F5.

0008446-87.2020.6.02.8000 0836258v1
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E-mail - 0836893

Data de Envio: 
  30/12/2020 10:34:49

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

Para:
    edvane.refriduto@gmail.com

Assunto: 
   Encaminhamento. Nota de Empenho. 2020NE001218

Mensagem: 
   Prezado fornecedor.

Encaminhamos a Nota de Empenho referente ao serviço de manutenção corretiva de condicionadores de
ar SPLIT.

Favor acusar recebimento do e-mail com cópia para smr@tre-al.jus.br

Contato com o senhor Marcos Teixeira
marcosteixeira@tre-al.jus.br
smr@tre-al.jus.br )

Att

Neilton Souza Silva Júnior
______________________________________

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Patrimònio
(82) 2122-7737
patrimonio@tre-al.jus.br
______________________________________
Lembrem-se: URGENTE é tudo aquilo
que não foi providenciado a tempo

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0835788.html
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DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2020.
À SMR, para aguardar confirmação de recebimento

de e-mail e demais ações de gestão.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 30/12/2020, às 10:36, 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
0836894 e o código CRC 1B8CB06A.

0008446-87.2020.6.02.8000 0836894v1
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Assunto: [patrimonio] Encaminhamento. Nota de Empenho. 2020NE001218
De: Edvane Marques <edvane.refriduto@gmail.com>
Data: 30/12/2020 11:33
Para: "neiltonsilva" <neiltonsilva@tre-al.jus.br>

Bom dia, Marcus!

Confirmo o recebimento

Conforme conversamos por mensagem, a execução dos trabalhos fica pré-definida para
terça-feira pela manhã.

Qualquer alteração nos comunicaremos por mensagem.

Abraço,

Edvane Marques

Em qua., 30 de dez. de 2020 às 10:34, TRE-AL/SEÇÃO DE PATRIMÔNIO <patrimonio@tre-
al.jus.br> escreveu:

 Prezado fornecedor.

Encaminhamos a Nota de Empenho referente ao serviço de manutenção correBva de
condicionadores de ar SPLIT.

Favor acusar recebimento do e-mail com cópia para smr@tre-al.jus.br

Contato com o senhor Marcos Teixeira
marcosteixeira@tre-al.jus.br
smr@tre-al.jus.br )

AF

Neilton Souza Silva Júnior
______________________________________

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Seção de Patrimònio
(82) 2122-7737
patrimonio@tre-al.jus.br
______________________________________
Lembrem-se: URGENTE é tudo aquilo
que não foi providenciado a tempo

[patrimonio] Encaminhamento. Nota de Empenho. 2020NE001218  

1 de 1 30/12/2020 12:32
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2020.

Objeto
Serviço de manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split
cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças,
bem como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, da sede deste Egrégio Tribunal.

 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2020NE001218
07.894.433/0001-87 / J.
C. DE OLIVEIRA
REFRIDUTO

7.500,00 7.500,00  7.500,00

      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.
Observação:

 

 

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 30/12/2020, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837015 e o código CRC C2CDD8AC.
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DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2020.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Esta setorial encaminha estes autos, com o RPNP -

1 (0837015), para autorização de inscrição em restos a pagar,
dos valores referentes a contratação descrita no termo de
dispensa de licitação (0813650), manutenção de ar
condicionados com trabalho em altura, visto que a execução
dos serviços será efetivada em janeiro de 2021.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
remeto os autos para análise e deliberação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 30/12/2020, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837022 e o código CRC 8BF2FA6E.

0008446-87.2020.6.02.8000 0837022v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2020.
Remeto os presentes autos à COFIN, para análise

da indicação do RPNP-1 (doc. 0837015).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/12/2020, às 15:09, 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
0837083 e o código CRC 5F8A583E.

0008446-87.2020.6.02.8000 0837083v1
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  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  31/12/20  08:44                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                       PAGINA  :     10         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : DEZEMBRO        - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 2020NE001218 17                                                           
    J.C DE OLIVEIRA REFRIDUTO EIRELI                                  7.500,00 C
    N 2020NE001243 12                                                           
    SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA                             263.968,00 C
    N 2020NE001246 16                                                           
    SHOCK INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA                           1.796.007,79 C
    N 2020NE001253 16                                                           
    TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                          103.601,62 C
    N 2020NE001254 13                                                           
    COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.                         51,62 C
    N 2020NE001255 96                                                           
    FUNDO FINANCEIRO- FUFIN                                             107,97 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA        
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Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Gestão Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0837015

 

X À SCON, por não necessitar realizar ajuste na NE. 

 À SCON, após realização do ajuste (cancelamento parcial) solicitado. 

Observação: 

 

 

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 31/12/2020, às 11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837194 e o código CRC 4FF976FC.

0008446-87.2020.6.02.8000 0837194v2
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DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.
À SAD (c/c SGO), registrando-se desnecessidade de

análise desta Seção, tendo em vista a norma de encerramento
de exercício, vez que referida Nota de Empenho foi emitida
em 28-12-2020 (0835788), com inscrição automática, pelo
procedimento adotado.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 31/12/2020, às 10:23, 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
0837245 e o código CRC 7A9AAC2B.

0008446-87.2020.6.02.8000 0837245v1
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  __ SIAFI2020-CONTABIL-ENCERRANO-REGINDRP (REGISTRA INDIC. NE PARA INSC. RP)___

  31/12/20   12:06                                     USUARIO : RICARDO        
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação: RPNP - 1 (doc. 0837015).

 

Considerando se tratar de nota de empenho emitida em dezembro/2020
(doc. 0835788), solicito ratificação da Diretoria-Geral para a presente indicação em
restos a pagar.

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/12/2020, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837335 e o código CRC 102C824A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de dezembro de 2020.
Atesto ciência acerca das medidas tomadas no

trâmite do presente processo.
 
Retornem-se os autos à Secretaria de

Administração, para continuidade do feito. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/12/2020, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837341 e o código CRC 539FFCF2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de janeiro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 67, da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993, e, mediante o que foi
determinado no Termo de Referência SMR (doc. 0766697),
peço vênia a Vossa Senhoria, para indicar o titular da Seção
de Manutenção e Reparos - SMR, para a gestão e
fiscalização da contratação da prestação de serviços de
manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo
split cassete, sem inclusão de peças, bem como a execução da
manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de
ar, tipo split cassete, todos localizados no Edifício-Sede deste
Tribunal, firmada com a empresa J. C. OLIVEIRA REFRIDUTO
, inscrita no CNPJ sob o nº 07.894.433/0001-87.

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE-AL n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/01/2021, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837523 e o código CRC 7D8D2040.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 05 de janeiro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Trata-se das indicações do Sr. Secretário da

Administração (0837523), do titular da Seção de Manutenção e
Reparos - SMR, para a gestão e fiscalização da contratação da
prestação de serviços de manutenção corretiva em 1 (um)
condicionador de ar, tipo split cassete, sem inclusão de peças, bem
como a execução da manutenção preventiva em mais 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, todos localizados no
Edifício-Sede deste Tribunal, firmada com a empresa J. C. OLIVEIRA
REFRIDUTO, inscrita no CNPJ sob o nº 07.894.433/0001-87.

Dessa forma, manifestando total aquiescência com a
proposição do Sr. Secretário da Administração, subo os autos a Vossa
Excelência, para decisão a respeito, propondo, salvo melhor Juízo, o
acatamento da mesma.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/01/2021, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837653 e o código CRC FEBF3593.
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PROCESSO : 0008446-87.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : Indicação Nomes Fiscalização e Gestão

 

Decisão nº 9 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0837740, apresentando as
indicações do Sr. Secretário da Administração (0837523), do titular
da Seção de Manutenção e Reparos - SMR, para a gestão e
fiscalização da contratação da prestação de serviços de manutenção
corretiva em 1 (um) condicionador de ar, tipo split cassete, sem
inclusão de peças, bem como a execução da manutenção preventiva
em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split cassete, todos
localizados no Edifício-Sede deste Tribunal, firmada com a empresa J.
C. OLIVEIRA REFRIDUTO, inscrita no CNPJ sob o nº
07.894.433/0001-87.

ACOLHO a referida proposta da forma apresentada, à
Direção-Geral para providências.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE

ARAÚJO
  Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 06/01/2021, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837740 e o código CRC 2C8E3943.

0008446-87.2020.6.02.8000 0837740v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 5/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0008446-
87.2020.6.02.8000, resolve:

Art. 1º. Designar o titular da Seção de Manutenção e Reparos - SMR, para a gestão e
fiscalização da contratação da prestação de serviços de manutenção corretiva em 1
(um) condicionador de ar, tipo split cassete, sem inclusão de peças, bem como a
execução da manutenção preventiva em mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split
cassete, todos localizados no Edifício-Sede deste Tribunal, firmada com a empresa J. C.
OLIVEIRA REFRIDUTO, inscrita no CNPJ sob o nº 07.894.433/0001-87.

Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da Resolução TRE-AL n.º 15.787/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 07 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 07/01/2021, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0838161 e o código CRC 29B2B562.

0008446-87.2020.6.02.8000 0838161v3
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PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 5/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0008446-87.2020.6.02.8000,
resolve:
Art. 1º. Designar o titular da Seção de Manutenção e Reparos - SMR, para a gestão e fiscalização
da contratação da prestação de serviços de manutenção corretiva em 1 (um) condicionador de ar,
tipo split cassete, sem inclusão de peças, bem como a execução da manutenção preventiva em
mais 3 (três) condicionadores de ar, tipo split cassete, todos localizados no Edifício-Sede deste
Tribunal, firmada com a empresa J. C. OLIVEIRA REFRIDUTO , inscrita no CNPJ sob o nº
07.894.433/0001-87.
Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE-AL n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Maceió, 07 de janeiro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA N 8/2021
Portaria presidência 8-2021 2.pdf

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 4/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0009484-37.2020.6.02.8000,
resolve:
Art. 1º. Designar a titular da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como gestora e o
titular da Seção de Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como fiscal da contratação de
extensão de garantia e suporte de produtos Veeam Backup & Replication e Agentes, firmada com
a empresa AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA , inscrita no CNPJ sob o
nº 07.192.480/0001-89, conforme publicação no Portal da Transparência, da homologação do
Pregão Eletrônico nº 93/2020.
Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente
Maceió, 07 de janeiro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 3/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, e considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666/93 e tendo
em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0003640-09.2020.6.02.8000, resolve:
Art. 1º - Designar a Comissão Gestora da contratação objeto do Contrato nº 35/2020, que tem
como objeto a execução dos serviços da 2ª fase da reforma do antigo edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, com fornecimento de material e mão de obra e de acordo com os
procedimentos descritos no Edital TP nº 01/2020 e seus anexos.

Art. 2º A comissão será composta pelo Sr. Coordenador de Serviços Gerais - COSEG, pelo Sr.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2021.
Publicada a Portaria Presidência nº 05/2021 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL (0839866)
determino o encaminhamento do presente procedimento à Secretaria
de Administração para ciência aos interessados e continuidade do
feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/01/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0839868 e o código CRC DC48B811.

0008446-87.2020.6.02.8000 0839868v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2021.
Remeto os autos à SMR, para ciência da

designação de que trata a Portaria Presidência nº 5/2021
(doc. 0838161) e demais atos de gestão. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/01/2021, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0840742 e o código CRC 65A379EC.
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