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

 

Memorando nº 1157 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 19 de dezembro de 2019.

Para: Secretaria de Administração.
Assunto: Eleições 2020. 1º e 2º Turnos. Termo de Referência.
Locação. Grupos Geradores. Edifício-Sede. Fórum Eleitoral de
Maceió.

 

À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
A SMR em atenção ao disposto na Portaria da

Presidência nº 373 (0600064) que prevê a designação deste
subscritor para promoção dos atos essenciais à contratação
relativa à locação de geradores de energia elétrica para as
eleições de 2020, faço encaminhar a Vossa Senhoria o Termo
de Referência anexo, contendo as informações necessárias
para a supramencionada contratação.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/12/2019, às 18:07, 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
0639696 e o código CRC 9E67BA20.

0010897-22.2019.6.02.8000 0639696v2
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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

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR

1. Objeto
 
Contratação de empresa especializada para locação, instalação,

desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores,
conforme especificações técnicas e locais de instalação
constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos equipamentos
de informática e demais equipamentos elétricos, tais como
ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar,
elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no
período de 03/10/2020 a 05/10/2020, em 1º turno, e no
período de 24/10/2020 a 26/10/2020, em 2º turno, se houver.

 
2. Justificativa
 
Garantir o funcionamento dos equipamentos que

dependem de energia elétrica, por ocasião da realização das
Eleições de 2020, prevenindo qualquer ocorrência de falta de
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização
das Eleições de 2020.

 
3. Disposições Gerais

 

3.1 Para o perfeito conhecimento do objeto licitado,
as proponentes interessadas na prestação dos serviços
contidos neste Termo de Referência poderão vistoriar as
instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
localizada na Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol,
Maceió/AL (Edifício-Sede) e na Av. Fernandes Lima, n.º 3487,
Farol, Maceió/AL (Fórum Eleitoral de Maceió - FEM), de
forma a inteirar-se das condições físicas existentes. Este
procedimento facilitará a elaboração da proposta de preços,
que deverá, obrigatoriamente, vincular-se às regras
determinadas neste instrumento;

 
3.2 A vistoria prévia poderá ser realizada de

segunda a quinta-feira, de 13h30m às 17h, e sexta-feira, das
08h às 12h, com agendamento prévio de 24 (vinte e quatro)
horas, por intermédio do telefone (82) 2122-7797/7652, junto
à Seção de Manutenção e Reparos do TRE-AL. Esta vistoria
técnica não é requisito de habilitação da empresa, porém, não
serão aceitas reclamações posteriores com alegações de
desconhecimento das condições ou dificuldades quanto à
realização dos serviços listados no presente Termo de
Referência;

 
3.3 O horário em que o Grupo Gerador deve estar

apto a operar no 1º e 2º turnos deverá ser o abaixo
especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h
do dia seguinte (segunda-feira), observado o disposto no item
4.10;

 
3.4. Estima-se, para fins projeção e elaboração de

proposta de preços, o efetivo uso do equipamento por 5 horas,
em cada turno;

 
3.5 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e

as normas relativas à Segurança e Medicina do Trabalho,
diligenciando para que seus empregados trabalhem com
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os
testes necessários e definidos na legislação pertinente. A
fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, enquanto
tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da
paralisação por conta da empresa;

 
3.6 A CONTRATADA será responsabilizada pelo

cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e das orientações de segurança determinadas
pelo TRE-AL.

 
4. Obrigação da Contratada
 
  A CONTRATADA pelos serviços previstos neste

Termo de Referência se obriga a:
 
4.1. Responsabilizar-se por todos os encargos
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fiscais e comerciais resultantes desta contratação.
 
4.2. Responder por todos os ônus e obrigações

concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária,
tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que
se relacionem direta ou indiretamente com o
fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus empregados
e prepostos;

 
4.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta

ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, quando da execução do
fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
realizado pelo Contratante;

 
4.4. Seus empregados, quando nas dependências do

Contratante, estarão sujeitos às normas internas deste
(segurança, disciplina);

 
4.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou

substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução dos serviços ou de materiais
empregados;

 
4.6. Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos

que forem solicitados pelo Contratante, obrigando-se a
atender todas as reclamações a respeito da qualidade do
fornecimento/serviço prestado;

 
4.7. Comunicar ao Contratante, de imediato e por

escrito, qualquer irregularidade verificada durante a execução
do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas
necessárias à sua regularização;

 
4.8. Acatar as determinações feitas pela

Contratante quanto ao cumprimento do objeto do Contrato;
 
4.9. A Contratada deverá disponibilizar dois operadores,

um para cada local mencionado no Anexo
Único, exclusivamente, no horário de 7
horas do dia 04/10/2020, até as 7
horas do dia seguinte ao Pleito 2020, dia 05/10/2020, em 1º
turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia
25/10/2020 até as 7 horas do dia seguinte, dia 26/10/2020,
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral;

 
4.10. O combustível será fornecido pela Contratada

pelo tempo que for necessário, para a finalização das
atividades das Eleições 2020.

 
5. Qualificação Técnica e Profissional
 
5.1 Os interessados deverão comprovar sua regular

inscrição no Conselho Regional de Engenharia (CREA), ou no
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou
mais atestado(s) de capacidade técnica, devidamente
certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (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

operacional das licitantes, com relação a execução deste
serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's
com os seguintes serviços, no mínimo:

 
a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com

tensão de saída 380V/220V e potência nominal de no mínimo
75KVA;

 
5.2 Apresentar comprovação de possuir em seu

quadro, na data prevista para entrega da proposta,
profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados
de capacidade técnica que comprovem a execução dos
seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade
técnica profissional:

 
5.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com
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tensão de saída 380V/220V;
 
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;

 
 5.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter

junto ao órgão profissional competente a Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o
documento ao gestor administrativo do contrato, antes do
início dos serviços;

 
5.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada

no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa evitar a contratação de
empresa e profissional sem experiência na execução de
serviços compatíveis com o objeto deste termo de referência;

 
5.9 O serviço constante deste termo de referência

limitar-se-á à instalação e desinstalação de grupo gerador a
diesel nas duas edificações descritas no anexo único, sendo
exigida a comprovação de capacitação técnico-profissional e
técnico-operacional aos itens de maior relevância técnica e/ou
de valor significativo;

 
5.10 Os prédios descritos no anexo único requerem

um grupo gerador de 150KVA, sendo este o serviço de maior
relevância na contratação em tela. Para a comprovação da
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação
de serviços compatível de um grupo gerador de 75 KVA,
estando estes quantitativos em consonância ao patamar
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas
cortes de contas. A exigência de comprovação de execução de
Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída
380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade
técnica, em razão do tipo de serviço e pela importância de
continuidade nas atividades desenvolvidas nos dias do pleito
eleitoral.

 
6. Obrigações da Contratante

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga
a:

 
6.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização

dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo,
através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade
verificada na execução dos serviços, determinando, de
imediato, as providências necessárias à sua regularização;

 
6.2. Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal,

para realizar o acompanhamento da execução contratual, no
limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na
Seção de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à
Coordenadoria de Serviços Gerais e Comunicações – COSEG;

 
6.3. Proporcionar todas as condições necessárias

para que a Contratada possa cumprir o objeto do Contrato.
 
7. Pagamento
 
7.1. O pagamento será efetuado através de crédito

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

 
7.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as

retenções e recolhimentos fiscais determinados pela
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legislação tributária;
 
7.3. Se a empresa for optante pelo SIMPLES,

deverá anexar à nota fiscal declaração que comprove tal
opção no modelo expedido pela Receita Federal do Brasil.

 
8. Gestão e fiscalização
 
A gestão e a fiscalização seção exercidas por

servidores integrantes da Seção de Manutenção e Reparos –
SMR, devidamente designados em portaria da Presidência.

 
9. Sanções Contratuais
 
Poderão ser aplicadas as sanções previstas na Lei

8.666/93, a serem determinadas pela Administração, quando
da emissão do instrumento contratual ou outro que venha a
substituí-lo.

 

ANEXO ÚNICO

Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.
 

Fórum Eleitoral de Maceió:

 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.
Especificações técnicas:
Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.
Potência Nominal mínima: 150 kVA.
Tipo: AC, Auto Regulado.
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.
Tensão de Saída: 220/380V.
Regulador de Voltagem: AVR.
Motor à Diesel.
Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.
Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.
Autonomia: 8 (oito) horas.
Sensor de pressão do óleo.
Sensor de temperatura da água.
Carregador de Bateria: 12V/8,3A.

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência:
Marcos André Melo Teixeira

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 19/12/2019, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639714 e o código CRC 3F90A306.

0010897-22.2019.6.02.8000 0639714v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de dezembro de 2019.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao pleito

constante no Termo de Referência SMR (0639714), e no
Memorando (0639696), referentes a locação de 02 (dois)
Grupos Geradores para as eleições 2020, pedindo-lhe vênia,
para que se dê apenas ciência à Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, tendo em vista a natureza técnica
do referido pleito, e, considerando-se a similaridade com o
objeto presente no Evento (0390976), que integra o
SEI: 0007606-82.2017.6.02.8000, que faz referência às
eleições de 2018.

Nesse sentido, pondera-se para que seja dada
sequência à instrução, mediante a prévia estimativa da
despesa, a cargo da SEIC.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/12/2019, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0641117 e o código CRC 0981C9BD.

0010897-22.2019.6.02.8000 0641117v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2020.
Considerando o Termo de Referência apresentado

no evento SEI nº 0639714, por meio do Memorando nº
115/2019 (0639696), cujo objeto é a contratação relativa à
locação de geradores de energia elétrica para as eleições de
2020, assim como o Despacho GSAD 0641117, encaminho os
presentes autos eletrônicos à Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições - CPPE, para análise e providências
de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 08/01/2020, às 18:59, 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
0642308 e o código CRC E08973CB.

0010897-22.2019.6.02.8000 0642308v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Tendo em vista deliberação da reunião da Comissão de
Eleições realizada em 16 de janeiro de 2020, cuja ata encontra-se em
processo de elaboração, certificamos a aprovação do Termo de
Referência do presente procedimento com a consequente anuência
da referida comissão ao plano de logística adotado. Assim,
remetemos estes autos para continuidade do feito pelas unidades
gestoras.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 17/01/2020, às 08:15, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 17/01/2020, às 08:23, 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
0645250 e o código CRC 4023EF18.

0010897-22.2019.6.02.8000 0645250v2
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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 janeiro de 2020.
Em face da deliberação indicada na Certidão

AGE 0645250, remeto os presentes autos à SEIC, para efeito
do disposto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Destaco que se trata de contratação de serviços
para as eleições 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2020, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645520 e o código CRC ED720307.

0010897-22.2019.6.02.8000 0645520v1
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E-mail - 0649207

Data de Envio: 
  28/01/2020 17:36:59

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

Para (com cópia oculta):
    vanessanunes@stemac.com.br
    servicosepecas@stemac.com.br
    daniele.santos@stemac.com.br
    luciano@gentecgeradores.com.br
    contato@jbrgeradores.com.br
    atendimento@casadabateria.com.br
    andre.goes@leonheimer.com.br
    geramak@hotmail.com
    casadogerador@gmail.com
    comercial@jggeradores.com.br
    jaspemotores@gmail.com
    licitacao@engevisa.com
    contato@geramaisgeradores.com.br
    ageradora@ageradora.com.br
    comercial@milgeradores.com.br
    contato@mmgeradores.com.br
    amclocacao@hotmail.com
    solicitacaoata@gmail.com
    licitacoes.taemu@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para locação de 02 geradores com instalação, desinstalação e operação para
eleições 2020 - 1º e 2º turnos. PA 0010897-22.0219

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para prestação dos serviços de locação de 02 grupos geradores para serem
instalados no TRE-AL - prédio da Av. Aristeu de Andrade e prédio da Av. Fernandes Lima, nos dias das
eleições 2020 e véspera - 1º e 2º turnos, se houver, conforme Termo de Referência que anexamos a esta
mensagem, com todas as especificações e condições da contratação.

Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br - (82) 2122.7712/7711/99133.8744

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0639714.html
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De: contato@jbrgeradores.com.br
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 29/01/2020 10:37 AM
Assunto: [seic] Solicitação de orçamento para locação de 02 geradores com instalação,
desinstalação e operação para eleições 2020 - 1º e 2º turnos. PA 0010897-22.0219

Bom dia !

Prezada (o) obrigado pelo convite, porém no momento não estamos locando geradores.

Estamos fazendo manutenções e instalações em geradores diesel e motorbomba de incêndio a diesel,
preventivas corretivas e contratos de manutenções, desde já agradeço pelo contato.

Att: Verônica (Comercial)

Fone: (81) 99994-4573/ 98505-1900/ zap 99593-0391

 

Em 2020-01-28 17:36, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para prestação dos serviços de locação de 02 grupos geradores para serem
instalados no TRE-AL - prédio da Av. Aristeu de Andrade e prédio da Av. Fernandes Lima, nos dias
das eleições 2020 e véspera - 1º e 2º turnos, se houver, conforme Termo de Referência que
anexamos a esta mensagem, com todas as especificações e condições da contratação.

Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br - (82) 2122.7712/7711/99133.8744

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38
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De: jackson gomes <solicitacaoata@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 28/01/2020 09:02 PM
Assunto: [seic] Solicitação de orçamento para locação de 02 geradores com instalação,
desinstalação e operação para eleições 2020 - 1º e 2º turnos. PA 0010897-22.0219

Recebido

Em terça-feira, 28 de janeiro de 2020, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para prestação dos serviços de locação de 02 grupos geradores para serem
instalados no TRE-AL - prédio da Av. Aristeu de Andrade e prédio da Av. Fernandes Lima, nos dias
das eleições 2020 e véspera - 1º e 2º turnos, se houver, conforme Termo de Referência que
anexamos a esta mensagem, com todas as especificações e condições da contratação.

Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos comunicar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br - (82) 2122.7712/7711/99133.8744

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

E-mail JHB confirmando recebimento pedido (0649555)         SEI 0010897-22.2019.6.02.8000 / pg. 12
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De: jackson gomes
<solicitacaoata@gmail.com> 

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

Data: 03/02/2020 03:43 PM

Assunto:

[seic] Solicitação de orçamento
para locação de 02 geradores
com instalação, desinstalação e
operação para eleições 2020 -
1º e 2º turnos. PA 0010897-
22.0219

segue propostas e documentos

JHB

Em ter., 28 de jan. de 2020 às 17:37, TRE-AL/SEÇÃO
DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:

Prezados Senhores,

Solicitamos orçamento para prestação dos serviços de
locação de 02 grupos geradores para serem instalados
no TRE-AL - prédio da Av. Aristeu de Andrade e prédio
da Av. Fernandes Lima, nos dias das eleições 2020 e
véspera - 1º e 2º turnos, se houver, conforme Termo de
Referência que anexamos a esta mensagem, com
todas as especificações e condições da contratação.

Caso não haja interesse na contratação, independente
do motivo, pedimos comunicar-nos.
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De: jackson gomes
<solicitacaoata@gmail.com> 

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

Data: 05/02/2020 08:50 PM

Assunto:

[seic] Solicitação de orçamento
para locação de 02 geradores
com instalação, desinstalação e
operação para eleições 2020 -
1º e 2º turnos. PA 0010897-
22.0219

desculpas segue corrigido

Em qua., 5 de fev. de 2020 às 17:34, Maria Márcia Leite
de Melo <mariamelo@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado Jackson, boa tarde!
 
Acusamos o recebimento da
documentação e agradecemos.
Porém, faltou a proposta de preços
para a prestação dos serviços.
 
Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
( ) /
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JHB GOMES PRODUÇÕES – EIRELI
Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba,  Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com 
CNPJ 18.899.026/0001-89

Ao

TRE/AL - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Objeto:  locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, conforme

especificações técnicas e locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos

equipamentos  de  informática  e  demais  equipamentos  elétricos,  tais  como  ventiladores,

bebedouros,  frigobares, condicionadores de ar,  elevador etc.,  do Tribunal Regional Eleitoral  de

Alagoas,  no período de 03/10/2020 a 05/10/2020, em 1º turno,  e no período de 24/10/2020 a

26/10/2020, em 2º turno, se houver..

PROPOSTA

   A empresa JHB GOMES PRODUÇÕES - ME, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 18.899.026/0001-

89, estabelecida no Lot. Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba/AL, apresenta sua proposta

para:

Edifício-Sede:

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL.

Especificações     técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Proposta de preço JHB (0653485)         SEI 0010897-22.2019.6.02.8000 / pg. 15



JHB GOMES PRODUÇÕES – EIRELI
Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba,  Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com 
CNPJ 18.899.026/0001-89

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A.

 

Fórum Eleitoral de Maceió:

 

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL.

Especificações     técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência.

Potência Nominal mínima: 150 kVA.

Tipo: AC, Auto Regulado.

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica.

Tensão de Saída: 220/380V.

Regulador de Voltagem: AVR.

Motor à Diesel.

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água.

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática.

Autonomia: 8 (oito) horas.

Sensor de pressão do óleo.

Sensor de temperatura da água.

Carregador de Bateria: 12V/8,3A.

Valor por turno de eleicao das locações R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais).
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JHB GOMES PRODUÇÕES – EIRELI
Endereço: Loteamento Alto da Boa Vista, 13, São Bento, Satuba,  Cep: 57.120-000

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com 
CNPJ 18.899.026/0001-89

                     A Empresa JHB GOMES PRODUÇÕES – ME inscrita no CNPJ: 18.899.026/0001-89,

Declara que: 

PRAZO DE EXECUÇÃO: será imediato de acordo com a data da ordem de fornecimento 
acompanhada da competente nota de empenho, de acordo com as necessidades da 
Administração.
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias corridos.
PRAZO DE PAGAMENTO: A empresa DECLARA que acatará o pagamento da Administração 
conforme definido na minuta contratual.
Declaro:
que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, 
encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.
Concorda com todos os itens e condições contidas no edital deste pregão.

  Pelo  exposto,  propomos  a  execução  dos  serviços,  constantes  nessa  proposta  de  preços,

obedecendo às condições gerais e específicas, com as quais concordamos.

 Satuba/AL, 03 de fevereiro  de 2020

JHB GOMES PRODUÇÕES – ME

Proposta de preço JHB (0653485)         SEI 0010897-22.2019.6.02.8000 / pg. 17



E-mail - 0655380

Data de Envio: 
  11/02/2020 14:20:02

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

Para (com cópia oculta):
    vanessanunes@stemac.com.br
    servicosepecas@stemac.com.br
    daniele.santos@stemac.com.br
    luciano@gentecgeradores.com.br
    atendimento@casadabateria.com.br
    andre.goes@leonheimer.com.br
    geramak@hotmail.com
    casadogerador@gmail.com
    comercial@jggeradores.com.br
    jaspemotores@gmail.com
    licitacao@engevisa.com
    contato@geramaisgeradores.com.br
    ageradora@ageradora.com.br
    comercial@milgeradores.com.br
    contato@mmgeradores.com.br
    amclocacao@hotmail.com
    licitacoes.taemu@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de orçamento para LOCAÇÃO de 02 geradores com instalação, desinstalação e operação
para eleições 2020 - 1º e 2º turnos. PA 0010897-22.0219

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Reiteramos nossa solicitação de orçamento para prestação dos serviços de locação de 02 grupos
geradores para serem instalados no TRE-AL - prédio da Av. Aristeu de Andrade e prédio da Av. Fernandes
Lima, nos dias das eleições 2020 e véspera - 1º e 2º turnos, se houver, conforme Termo de Referência que
anexamos a esta mensagem, com todas as especificações e condições da contratação.

Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos comunicar-nos, para que
possamos dar prosseguimento ao processo.

Agradecemos desde já,
Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br - (82) 2122.7712/7711/99133.8744

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0639714.html
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De: <licitacao@engevisa.com>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>, <"undisclosed-
recipients:"@bartf0031.email.locaweb.com.br>
Data: 11/02/2020 02:22 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de orçamento para LOCAÇÃO de 02 geradores com instalação,
desinstalação e operação para eleições 2020 - 1º e 2º turnos. PA 0010897-22.0219

Prezados,

Não trabalhamos com locação de geradores, somente manutenção.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> 
Enviada em: terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 14:20
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de orçamento para LOCAÇÃO de 02 geradores com
instalação, desinstalação e operação para eleições 2020 - 1º e 2º turnos. PA
0010897-22.0219

Prezados Senhores,

Reiteramos nossa solicitação de orçamento para prestação dos serviços de
locação de 02 grupos geradores para serem instalados no TRE-AL - prédio da
Av. Aristeu de Andrade e prédio da Av. Fernandes Lima, nos dias das eleições
2020 e véspera - 1º e 2º turnos, se houver, conforme Termo de Referência que
anexamos a esta mensagem, com todas as especificações e condições da
contratação.

Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos
comunicar-nos, para que possamos dar prosseguimento ao processo.

Agradecemos desde já,
Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC seic@tre-al.jus.br - (82)
2122.7712/7711/99133.8744

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL CNPJ nº 06.015.041/0001-38
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De: comercial@jggeradores.com.br
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 11/02/2020 03:20 PM
Assunto: [seic] Solicitação de orçamento para LOCAÇÃO de 02 geradores com instalação,
desinstalação e operação para eleições 2020 - 1º e 2º turnos. PA 0010897-22.0219

Boa Tarde 

Segue orçamento conforme solicitado, 

Estamos sempre a disposição 

Att. 

---
Ellysson Jovenal
Diretor comercial
(82)3317-6714/ 99111-5550
comercial@jggeradores.com.br
 

Em 2020-02-11 14:20, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:
Prezados Senhores,

Reiteramos nossa solicitação de orçamento para prestação dos serviços
de locação de 02 grupos geradores para serem instalados no TRE-AL -
prédio da Av. Aristeu de Andrade e prédio da Av. Fernandes Lima, nos
dias das eleições 2020 e véspera - 1º e 2º turnos, se houver, conforme
Termo de Referência que anexamos a esta mensagem, com todas as
especificações e condições da contratação.

Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo,
pedimos comunicar-nos, para que possamos dar prosseguimento ao
processo.

Agradecemos desde já,
Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br - (82) 2122.7712/7711/99133.8744

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexados:

Arquivo: ORÇ 60 2020 TRE AL
20200211_15185727.pdf

Tamanho:
217k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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E-mail - 0657411

Data de Envio: 
  17/02/2020 12:31:37

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

Para:
    studionighteireli@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para locação de geradores Eleições 2020 - 1º e 2º Turnos. PA 0010897-22.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O TRE/AL vai contratar para as eleições de 2020 - 1º e 2º turnos (se houver o segundo), 2 geradores para
serem instalados nos locais e dias conforme consta no Termo de Referência (Prédios da Av. Aristeu de
Andrade e da Av. Fernandes Lima), que anexamos a esta mensagem.

Assim, pedimos enviar-nos orçamento para a contratação para que possamos dar andamento ao
procedimento.

Caso não haja interesse na contratação, independente do motivo, pedimos comunicar-nos por email.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br - (82) 2122.7712/7711/99133.8744 - também whatsapp

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL
CNPJ nº 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0639714.html
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E-mail - 0663435

Data de Envio: 
  04/03/2020 17:04:28

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

Para:
    solicitacaoata@gmail.com

Assunto: 
  Consulta sobre possibilidade de desconto proposta para locação 2 geradores. Eleições 2020. PA
0010897-22.2019

Mensagem: 
  Prezado Sr. Jackson Gomes, boa tarde!

Com referência à sua proposta para locação de dois geradores para o 1º e 2º turno (se houver) das
eleições de 2020, consultamos se há possibilidade de que seja concedido um desconto para a contratação
direta dos serviços.

Encaminhamos em anexo cópia da proposta, como também do Termo de Referência da contratação.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711

Anexos:
    Proposta_0653485_Proposta_locacao_geradores_JHB.pdf
    Termo_de_Referencia_0639714.html

E-mail SEIC 0663435         SEI 0010897-22.2019.6.02.8000 / pg. 23



JHB GOMES PRODUÇÕES – EIRELI 

Endereço: Rodovia AL 101 Norte, 726, Centro, Paripueira, CEP: 57.935-000 

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com 

CNPJ 18.899.026/0001-89 
 

 

Ao TRE/AL - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

Objeto: locação, instalação, desinstalação e operação de 02 (dois) Grupos Geradores, conforme 

especificações técnicas e locais de instalação constantes do ANEXO ÚNICO, para atender aos 

equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como ventiladores, bebedouros, 

frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no 

período de 03/10/2020 a 05/10/2020, em 1º turno, e no período de 24/10/2020 a 26/10/2020, em 2º 

turno, se houver.. 

PROPOSTA 

   A empresa JHB GOMES PRODUÇÕES - ME, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 18.899.026/000189, 

estabelecida na Rodovia AL 101 Norte, 726, Centro, Paripueira/AL, apresenta sua proposta para: 

Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL. 

 Especificações  técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 
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JHB GOMES PRODUÇÕES – EIRELI 

Endereço: Rodovia AL 101 Norte, 726, Centro, Paripueira, CEP: 57.935-000 

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com 

CNPJ 18.899.026/0001-89 

 

 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A. 

  

Fórum Eleitoral de Maceió: 

  

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL. 

 Especificações  técnicas:  

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3A. 
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JHB GOMES PRODUÇÕES – EIRELI 

Endereço: Rodovia AL 101 Norte, 726, Centro, Paripueira, CEP: 57.935-000 

Fone (0xx82) 99902-4519 – Email solicitacaoata@gmail.com 

CNPJ 18.899.026/0001-89 

 

 

Valor por turno de eleicao das locações R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos 

reais). 

                     A Empresa JHB GOMES PRODUÇÕES – ME inscrita no CNPJ: 18.899.026/0001-89, 

Declara que:  

PRAZO DE EXECUÇÃO: será imediato de acordo com a data da ordem de fornecimento 

acompanhada da competente nota de empenho, de acordo com as necessidades da 

Administração. 
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 90 (noventa) dias corridos. 

PRAZO DE PAGAMENTO: A empresa DECLARA que acatará o pagamento da Administração 

conforme definido na minuta contratual. 
Declaro: que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, 

taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e 

quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto. Concorda com todos 

os itens e condições contidas no edital deste pregão. 

  Pelo exposto, propomos a execução dos serviços, constantes nessa proposta de preços, 

obedecendo às condições gerais e específicas, com as quais concordamos. 

 Paripueira/AL, 06 de março de 2020 

 
JHB GOMES PRODUÇÕES – ME 
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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: 18.899.026/0001-89
Razão Social: J H B GOMES PRODUCOES EIRELI
Nome Fantasia: JHB EVENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 05/02/2021

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

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

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/07/2020
FGTS 29/03/2020
Trabalhista Validade: 12/06/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Sem Informação
Receita Municipal Sem Informação

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 26/03/2020 15:49 de
CPF: 025.095.944-51      Nome: ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº: 25703 / 2020

Inscrição: 9900043024 Identificação: 490625648
Contribuinte
JHB GOMES PRODUÇÕES - ME

C.N.P.J./C.P.F.
18.899.026/0001-89

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
LOT ALTO DA BOA VISTA, Nº: 13, 
0, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  SAO BENTO                          Cidade:
Data Expedição 
26/03/2020

Validade 
24/06/2020

Data Protocolo 
26/03/2020

N.º De Autenticidade: 2CE.F6B.1E2.FB0

 
.
   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 15:55:34 do dia 26/03/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

O contribuinte indicado possui vínculos tributários mercantis.
 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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02509594451Usuário:

26/03/2020 15:52:30Data e hora da consulta:

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

J H B GOMES PRODUCOES EIRELI Adimplente18899026
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 26/03/2020 15:53:44 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: J H B GOMES PRODUCOES EIRELI 
CNPJ: 18.899.026/0001-89 
 
 
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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E-mail - 0673443

Data de Envio: 
  26/03/2020 16:30:00

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

Para:
    solicitacaoata@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de reenvio de documentos referente contratação grupos geradores Eleições 2020. PA
0000776-95.2020

Mensagem: 
  Prezado Senhor Jackson, boa tarde!

Retomando a instrução de contratação dos grupos geradores para as eleições 2020, após um período de
férias, venho solicitar à empresa JHB Gomes Produções a gentileza de nos reenviar alguns documentos
para que possamos concluir a parte desta Seção de Instrução de Contratações - SEIC.

Como estamos trabalhando excepcionalmente de casa, estamos sem acesso à caixa de mensagens do
TRE, para onde foi enviada toda a documentação necessária pela JHB, quando do envio do orçamento,
razão pela qual peço desculpas pelo retrabalho, mas não outro jeito.

Vamos precisar que sejam reenviadas apenas a documentação relacionada à qualificação técnica da
empresa constante no item 5 do Termo de Referência (anexo), bem como a Declaração de Inexistência de
Nepotismo atualizada (cujo modelo segue também em anexo) e, por fim, a certidão negativa de débitos
da Prefeitura de Satuba, que não conseguimos extrair pela internet. As demais certidões já foram
juntadas ao processo (segue arquivo em anexo para ciência).

Pedimos, ainda, confirmar no próprio email, que a empresa está ciente e concorda com as condições do
Termo de Referência para a execução dos serviços. 

Por fim, favor encaminhar a documentação também para meu endereço eletrônico particular
marcialmelo@yahoo.com.br

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
    Termo_de_Referencia_0639714.html
    Certidao_0673406_Certidoes_de_Regularidade_JHB_Geradores.pdf
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Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB
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1. Responsável Técnico

GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0203403371

Registro: 0203403371AL

Empresa contratada: J H B GOMES PRODUCOES ME Registro: 0000001916-AL

2. Dados do Contrato

Contratante: J H B GOMES PRODUCOES ME CPF/CNPJ: 18.899.026/0001-89

LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA Nº: 13

Complemento: Bairro: SAO BENTO

Cidade: SATUBA UF: AL CEP: 57120000

Contrato: 21-2018 Celebrado em: 06/09/2018

Valor: R$ 7.900,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Solicitação: 03/11/2018 Data do Atendimento:

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA ARISTEU DE ANDRADE Nº: 377

Complemento: Bairro: FAROL

Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57051090

Data de Início: 05/10/2018 Previsão de término: 30/10/2018 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não especificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CPF/CNPJ: 06.015.041/0001-38

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA
APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR

300,00 kw

39 - INSTALAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA
APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR

300,00 kw

51 - LOCAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA
APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR

300,00 kw

42 - OPERAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA
APLICADA -> #1819 - GRUPO-GERADOR

300,00 kw

5. Observações

LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE 02 GRUPOS GERADORES EM BAIXA TENSÃO NO TRE/AL. - Edifício-Sede:
Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL. Especificações técnicas (ITEM 01): Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência Potência
Nominal mínima: 150 kVA Tipo: AC, Auto Regulado Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica Tensão de Saída: 220/380v Regulador de Voltagem:
AVR Motor à Diesel Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática Autonomia: 8 (oito) horas Sensor de pressão do
óleo Sensor de temperatura da água Carregador de Bateria: 12v/8,3ª - Fórum Eleitoral de Maceió: Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3.487, Farol,
Maceió/AL. Especificações técnicas (ITEM 02): Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência Potência Nominal mínima: 150 kVA Tipo: AC, Auto Regulado
Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica Tensão de Saída: 220/380v Regulador de Voltagem: AVR Motor à Diesel Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à
água Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática Autonomia: 8 (oito) horas Sensor de pressão do óleo Sensor de temperatura da água Carregador de
Bateria: 12v/8,3ª

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: YwW7c

Impresso em: 03/02/2020 às 12:37:20 por: , ip: 186.235.159.214

www.crea-al.org.br creaal@creaal.org.br

Tel:  (82) 2123-0866 Fax:  (82) 2123-0894 Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Alagoas
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Página 2/2

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CPF: 088.303.204-04

J H B GOMES PRODUCOES ME - CNPJ: 18.899.026/0001-89

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Registrada em: 05/10/2018 Valor pago: R$ 82,94 Nosso Número: 8301048467

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: YwW7c

Impresso em: 03/02/2020 às 12:37:20 por: , ip: 186.235.159.214

www.crea-al.org.br creaal@creaal.org.br

Tel:  (82) 2123-0866 Fax:  (82) 2123-0894 Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Alagoas
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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 H B GOMES PRODUCOES ME

CNPJ: 18.899.026/0001-89

Registro: 0000001916

Categoria: Matriz

Capital Social:  100.000,00

Data do Capital: 03/09/2013

Faixa: 2

Atividades CNAE: 

Objetivo Social: ORGANIZACAO E PROMOCAO DE ARTES CENICAS, SHOWS E ESPETACULOS ARTISTICOS E CULTURAIS - ALUGUEL DE
SOM FIXO E MOVEL, FILMAGENS, PALCOS, TENDAS E COBERTURAS, ARQUIBANCADAS, CAMARINS, BOX, MESA, CADEIRAS, BANHEIROS
QUIMICOS, PESSOAL DE APOIO E SEGURANCA, PAINEL DE LED, DATA SHOW, TELAO, CARRO DE SOM, OUTRAS ATIVIDADES DE USO
TEMPORARIO - PRODUCAO E PROMOCAO MUSICAL E DE EVENTOS ESPORTIVOS - AGENCIAMENTO DE ESPACO PARA PUBLICIDADE
EXCETO VEICULO DE COMUNICACAO - LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E GERADORES ELETRICOS - ATIVIDADE DE SONORIZACAO E
ILUMINACAO.

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DO IMPERADOR, 189, CENTRO, MACEIÓ, AL, 57020670

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/09/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000004252EMAL

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.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da última anuidade paga do responsável técnico: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO.
Última Anuidade Paga: 2019, válida até 31/03/2020

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

- VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de
obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m) a(s) empresa(s) listada(s) abaixo; por possuirem o mesmo responsável técnico,
sendo permitida a participação em consórcio quando o edital facultar.
 Lista da(s) Empresa(s):GM ENGENHARIA LTDA - EPP - 22.350.092/0001-72; T & P ENGENHARIA LTDA - 14.180.300/0001-04; 

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO

Registro: 0203403371

CPF: 088.303.204-04

Data Início: 03/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL DE Nº 23.569/33 RELATIVO AS ALINEAS "A" EXETO (GEODESIA) B,C,D,F,H,I,K.
ARTIGO 290 COM ALINEAS B,C,D.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JACKSON HENRIQUE B GOMES

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: W4BD3

Impresso em: 03/02/2020 às 12:20:05 por: adapt, ip: 186.235.159.214
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CPF: 019.404.954-07

Função: ADVOGADO-DIRETOR

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: W4BD3

Impresso em: 03/02/2020 às 12:20:05 por: adapt, ip: 186.235.159.214
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CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO

Registro: 0203403371

CPF: 088.303.204-04

Endereço: RUA PROFESSORA NADYR MAIA GOMES RÊGO, 75, ESTELA MARIS, JATIÚCA, MACEIÓ, AL, 57036760

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/04/1976

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL DE Nº 23.569/33 RELATIVO AS ALINEAS "A" EXETO (GEODESIA) B,C,D,F,H,I,K. ARTIGO 290
COM ALINEAS B,C,D.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 27/12/1975

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- 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: 2019 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GM ENGENHARIA LTDA - EPP

Registro: 0000495115

CNPJ: 22.350.092/0001-72

Data Ínicio: 29/07/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: T & P ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000001721

CNPJ: 14.180.300/0001-04

Data Ínicio: 03/10/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: J H B GOMES PRODUCOES ME

Registro: 0000001916

CNPJ: 18.899.026/0001-89

Data Ínicio: 03/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: zdZCW

Impresso em: 03/02/2020 às 12:49:39 por: adapt, ip: 186.235.159.214
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E-mail - 0674134

Data de Envio: 
  27/03/2020 14:46:12

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

Para:
    solicitacaoata@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de Declaração de Inexistência de Nepotismo e Atestado de Capacidade Técnica emitida por
um contratante. PA 0000776-95.2020

Mensagem: 
  Prezado Jackson, boa tarde!

Agradeço o envio da documentação referente à qualificação técnica profissional da JHB e lembro que ficou
faltando ainda a Declaração de Inexistência da Prática de Nepotismo, cuja modelo reenvio.

E aproveitando a oportunidade, peço também, se possível, enviar um Atestado de Capacidade Técnica
(que pode ser até o do TRE, das eleições passadas).
Ví que há um atestado na certidão do CREA, mas seria bom acrescentar um emitido por um órgão público
ou privado. 

Informo que estou encaminhando em separado, diretamente de minha caixa de mensagem particular, um
modelo da Declaração Antinepotismo em formato editável para facilitar o preenchimento.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 99981.2312
marcialmelo@yahoo.com.br

Anexos:
    Modelo_Declaracao_inexistencia_de_nepotismo._Pessoa_Juridica.pdf
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE 
NEPOTISMO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, 
COM 

REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 
 
J H B GOMES PRODUÇÕES - EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 18.899.026/0001-89, situada na Rod. AL 101 Norte, 726, 
centro ,Paripueira/AL, representada por seu seu sócio, Jackson Henrique Burgos 
Gomes CPF nº 019.404.954-07 carteira de identidade nº 1244409 , expedida por 
SSP AL brasileiro, solteiro, com domicílio na pç Sinimbu, 189, centro, Maceio/AL, 
que DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da 
Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, 
NÃO SER cônjuge,companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o 3º grau,inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, 
de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro 
de pessoal daquele Tribunal. 
 
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos 
legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de 
sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do 
Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

 
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 
deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 

(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) 
a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 
 
Paripueira/AL, 26 de Março de 2020. 
 
 
 
 

 

JACKSON HENRIQUE BURGOS GOMES 
CPF 019.404.954-07 

JHB GOMES PRODUÇÕES – EIRELI 
CNPJ 18.899.026/0001-89 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1644 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

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

Contratações - SEIC, para cotação de preço objetivando a
contratação, para as eleições - 1º e 2º turnos de 2020, de geradores
com instalação (Despacho SAD 0645520), para serem instalados
conforme especificações, condições e datas estipulados no Termo de
Referência SMR 0639714.

Apesar de consultadas diversas empresas do ramo em
Maceió (0649207 e 0655380), realizando vários contatos por
telefone, obtivemos apenas 2 orçamentos. Algumas das empresas
consultadas informaram não prestar o serviço requerido, a exemplo
da JBR Geradores (0649543) e Engevisa (0655466).

A empresa JHB Gomes Produções apresentou proposta
(0653485) no valor de R$ 5.500,00 por turno, para a prestação dos
serviços, totalizando R$ 11.000,00 para os dois turnos, se houver. A
empresa JG Geradores apresentou proposta (0655473) no valor de R$
14.400,00 por turno, totalizando o valor de R$ 28.800,00 para a
execução dos serviços nos dois turnos, caso haja o segundo.

Diante do tempo decorrido sem outros orçamentos ou
empresas interessadas em participar da cotação, fizemos uma
consulta no procedimento de mesmo objeto para as eleições de
2018,  e encontramos preços da pesquisa de preço feita à época
com propostas de R$ 13.300,00 - apresentada pela empresa
Geramais (0406526); R$ 14.800,00 pela empresa Taluan (0381189); e
de R$ 19.600,00 apresentada pela empresa Geramak (0369348), ou
seja, preços de dois anos atrás, todos acima do valor ofertado no
momento pela empresa JHB Gomes Produções.

Registre-se que a empresa JHB Gomes Produções
apresentou inicialmente na instrução do PA 0007606-
82.2017.6.02.8000, em 2018, o menor preço no valor de R$
13.000,00 para a execução dos serviços nos dois turnos das eleições
2018. Em nova consulta feita à época por esta Seção a todas as
empresas que apresentaram cotação, a empresa JHB
apresentou proposta ofertando um desconto, sendo realizada
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a contratação direta dos geradores com a JHB nas eleições de 2018,
a qual também executara os serviços nas eleições de 2016.

Desta vez, novamente solicitamos à JHB concessão de um
desconto para a contratação que se pretende nestes autos, e a
empresa enviou nova proposta (0665165) no valor de R$ 5.200,00
(cinco mil e duzentos reais) por turno, ou R$ 10.400,00 (dez mil e
quatrocentos reais) para os dois turnos, se houver.

A empresa JHB Gomes Produções apresenta regularidade
fiscal, tributária, trabalhista e junto ao FGTS etc, não apresentando
registro no CADIN, TCU, CNJ e Portal da Transparência
(evento 0673406). Também encaminhou certidão de regularidade
tributária municipal referente ao seu novo endereço localizado em
Paripueira/AL (0674129), bem como alteração do Contrato Social
(0674127) e a necessária Declaração de Inexistência de Nepotismo
atualizada (0674264).

Conforme exigência do item 5 do TR, apresentou as
certidões relativas à qualificação técnica profissional do responsável
técnico e da empresa (0674130), bem como Atestado de Capacidade
Técnica (0674262). Registre-se, por oportuno, a manifestação
expressa da Seção de Manutenção e Reparos feita nos autos do
PA 0007606-82.2017.6.02.8000, referente a contratação da locação
dos geradores nas eleições 2018, quanto à qualificação técnica da
empresa JHB (0409138), para fins de emissão pela Seção de Compras
de Atestado de Capacidade Técnica em 2018.   

Sendo assim, com base nos valores cotados este ano
e nos valores de dois anos atrás, sugerimos que a contratação seja
feita novamente com a empresa JHB Gomes Produções, CNPJ nº
18.899.026/89, pelo valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
por turno, totalizando o valor de R$ 10.400,00 (dez mil e
quatrocentos reais) para os dois turnos das eleições, se houver o
segundo turno, por dispensa de licitação, na forma do Art. 24, II da
Lei nº 8.666/93, observadas outras eventuais contratações da mesma
natureza no presente exercício, de modo a não ultrapassar o limite
legal de R$ 17.600,00.

Á Deliberação.
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 28/03/2020, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 28/03/2020, às 20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674265 e o código CRC 991F3D87.

0010897-22.2019.6.02.8000 0674265v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2020.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 1644, 0674265, encaminho

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/03/2020, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674334 e o código CRC 896ED635.

0010897-22.2019.6.02.8000 0674334v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2020.
À COFIN.
Para reserva de crédito.
À AJ-DG, em paralelo.
Para análise de conformidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/03/2020, às 19:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0674876 e o código CRC 92346E13.

0010897-22.2019.6.02.8000 0674876v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0674876).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 31/03/2020, às 07:57, 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
0675118 e o código CRC B11AA1C8.

0010897-22.2019.6.02.8000 0675118v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Tratam os autos de proposição do Chefe da SMR

(0639696) para contratação de empresa especializada para
locação, instalação, operação e desinstalação de 2 (dois)
grupos geradores, em ambos os turnos das Eleições 2020, se
houver o segundo, conforme as especificações técnicas
constantes do Termo de Referência (0639714).

No evento 0674265,  a SEIC sugeriu  que a
contratação se desse por dispensa de licitação, com fulcro do
artigo 24, II da Lei n.º 8.666/93 . 

Assim sendo, devolvemos-lhe os presentes autos
para elaboração da respectiva  minuta contratual.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 31/03/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 31/03/2020, às 16:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0675588 e o código CRC 24633B12.

0010897-22.2019.6.02.8000 0675588v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2020.
À SLC, em atenção ao Despacho AJ-DG 0675588.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/03/2020, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Contrato nº XX/2020 
Processo nº 00010897-22.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, 
DESINSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE 
GRUPOS GERADORES DO TRE/AL, 
CELEBRADO COM A EMPRESA  JHB 
GOMES PRODUÇÕES - EIRELI. 
 

   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-090, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por 
seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-

06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa JHB GOMES PRODUÇÕES - EIRELI, 

CNPJ 18.899.026/0001-89, situada à Rodovia AL 101 Norte, 726, Centro, Paripueira, 

CEP: 57.935-000, Telefone (82) 99902-4519, e-mail solicitacaoata@gmail.com, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por _____________, portador 
da C.I nº __________, inscrito no CPF nº ___________, resolvem celebrar o presente 
contrato de prestação de serviços de locação, instalação, desinstalação e operação de 
grupos geradores do TRE/AL, com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, , 
devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido pela Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, ficando os contratantes 
sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam 
compatíveis com o regime de direito público.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito 
público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei Federal 
n° 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado. Além 
da Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, sobre 

Norma de Contratação, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações Gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 Este contrato tem por objeto a locação, instalação, desinstalação e operação de 
02 (dois) grupos geradores do TRE/AL, conforme as exigências contidas neste contrato e 
seu anexo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
A Contratada prestará os serviços de locação, instalação, 

desinstalação e operação de 02 (dois) grupos geradores com as especificações técnicas 
constantes do ANEXO ÚNICO deste contrato, para atender aos equipamentos de 
informática, bem como outros equipamentos elétricos (tais como ventiladores, bebedouros, 
frigobares, condicionadores de ar, elevador etc.), do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Grupo Gerador deverá estar apto a operar no 1º e 2º Turnos, 
no seguinte horário: Sábado, das 7h às 19h e Domingo das 7h até as 7h do dia seguinte 
(segunda-feira). 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada deverá disponibilizar dois operadores, um para 
cada local mencionado no Anexo Único deste contrato, exclusivamente, no horário de 7 
horas do dia 04/10/2020, até as 7 horas do dia seguinte ao Pleito 2020, dia 05/10/2020, em 
1º turno, e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 25/10/2020 até as 7 horas do dia 
seguinte, dia 26/10/2020. Podendo o operador contratado ser liberado antes do horário 
previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
 
 Pela execução dos serviços objeto deste Contrato, o Contratante pagará à 
Contratada, o valor total de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), sendo R$ 
5.200,00  (cinco mil e duzentos reais) para o Primeiro Turno de Eleição e R$ 5.200,00  
(cinco mil e duzentos reais) para o segundo Turno de Eleição, se houver. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado através de ordem bancária de crédito em conta 
corrente, mediante a apresentação da Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e 
pertinente ao objeto, em até 10 (dez) dias após o atesto da nota fiscal respectiva, a qual 
deverá ser entregue acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores 
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
Nota Fiscal documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV 
da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480 de 15 de dezembro de 
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a 
cláusula acima. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUINTO -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser 
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até 
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
  
CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer 
forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços através de seus servidores nomeados, podendo para isso: 
 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 
 
b) Exercer, através dos servidores nomeados para tal finalidade, a fiscalização dos serviços 
de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado; 
 
c) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de funcionário(s) da 
CONTRATADA que estiver(em) sem uniforme ou crachá, que não estiver(em) utilizando os 
equipamentos de proteção individuais (EPIs) ou coletivos que os serviços necessitarem, 
que embaraçar(em) ou dificultar(em) a fiscalização, ou cuja(s) permanência(s) na(s) área(s) 
julgar inconveniente, baseado nos dispositivos contratuais e legais. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, relativos 
ao PTRES n° 167864 (Pleitos Eleitorais)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissadas pela Nota de Empenho n° XX 
de XXXX de XXXX de XXXX, no valor correspondente à R$ XX(XXXX). 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA: 
 

a) responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 

contratação; 

b) responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, 

trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se 

relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a 

seus empregados e prepostos; 

c) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do 

fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento realizado pelo Contratante; 

d) Seus empregados, quando nas dependências do Contratante, estarão sujeitos às 

normas internas deste (segurança, disciplina); 
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e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados; 

f) Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 

Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do 

fornecimento/serviço prestado; 

g) Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade 

verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas 

necessárias à sua regularização; 

h) Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto 

do Contrato; 

i) Fornecer o combustível necessário ao funcionamento dos geradores; 

j) Quando da instalação deverá se fazer acompanhar do fiscal do contrato, ou outra 

pessoa por este designado, e manter pessoal qualificado para acompanhar os serviços. 

k) A Contratada deverá disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado 

no Anexo Único deste contrato, exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 

04/10/2020, até as 7 horas do dia seguinte ao Pleito 2020, dia 05/10/2020, em 1º turno, 

e na ocorrência de 2º turno, das 7 horas do dia 25/10/2020 até as 7 horas do dia 

seguinte, dia 26/10/2020. Podendo o operador contratado ser liberado antes do horário 

previsto no presente item, considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos 
serviços objeto do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros 
ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
09/2005-CNJ.   

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
         O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas obriga-se a: 
 
a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos quantitativo 
e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para tanto, 
comunicando à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, 
determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização; 
 
b) Nomear formalmente como Gestor e/ou Fiscal, para realizar o acompanhamento da 
execução contratual, no limite de sua capacidade técnica, servidor(es) lotado(s) na Seção 
de Manutenção e Reparos – SMR vinculada à Coordenadoria de Serviços Gerais e 
Comunicações – COSEG; 
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c) Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o 
objeto do Contrato. 

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

  
  

Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente 
do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem 
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para 
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeito à aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade 
dos casos a seguir: 
 

a) multa de 1% (um por cento), ao dia, incidente sobre o valor total da contratação em 
razão de atraso no cumprimento do objeto ou na correção de irregularidade;   

 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, em razão de 
inexecução total, ou sobre o valor remanescente, no caso de inexecução parcial. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 
quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou 
cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados para o fornecimento e instalação do material, total ou parcialmente, deverá 
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em documento 
contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua 
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
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importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no diário Eletrônico. 
 
PARÁGRAFO TREZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente contratação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 8.666/1993, aplicando-lhes, quando 
for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do 
Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente 
no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA VIGÊNCIA 
 
 O prazo de vigência do contrato será contado a partir da data de sua assinatura, 
findando em 15 de novembro de 2020, ou antes, se ocorrer a solução de todas as 
prestações contratuais.  
 
CLÁUSULA DOZE – DA RESCISÃO 
  
 Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos nos art. 
78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da Contratada, 
fica o Contratante autorizado a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor 
dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA TREZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  CATORZE - DA VINCULAÇÃO AO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA 
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Despacho de Autorização de 
Dispensa de Licitação, evento SEI nº XXX e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada (evento SEI nº XXXX). 
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CLÁUSULA QUINZE – DO ANEXO 
  

Este contrato tem como anexos o Termo de Referência e as Especificações do 
Objeto. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO 
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 
 E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato 
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo: 
 

      
 

  Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 

 
  
 Pelo TRE/AL  
           Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
 
  
 
 
 Pela Empresa         
             Representante da empresa 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 

1. OBJETO 
 
Contratação de empresa especializada para locação, instalação, desinstalação e operação 
de 02 (dois) grupos geradores com as especificações técnicas constantes do ANEXO 
ÙNICO, para atender aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, 
tais como ventiladores, bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador etc., do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no período de 03/10/2020 a 05/10/2020, em 1º 
turno, e no período de 24/10/2020 a 26/10/2020, em 2º turno, se houver. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 

Garantir o funcionamento dos equipamentos que dependem de energia elétrica, por 
ocasião da realização das Eleições de 2020, prevenindo qualquer ocorrência de falta de 
fornecimento de energia que venha a interferir na finalização das Eleições de 2020. 

  

 
 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

  

3.1 O horário em que o Grupo Gerador deve estar apto a operar no 1º e 2º turnos deverá 
ser o abaixo especificado: a) Sábado: 7h às 19h; b) Domingo: 7h até as 7h do dia 
seguinte (segunda-feira), observado o disposto no item 4.10; 

  

3.2. Estima-se, para fins projeção e elaboração de proposta de preços, o efetivo uso do 
equipamento por 5 horas, em cada turno; 

  

3.3 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação e as normas relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com 
equipamentos de proteção individual (EPI) e executem os testes necessários e definidos 
na legislação pertinente. A fiscalização do TRE-AL poderá paralisar os serviços, 
enquanto tais empregados não estiverem protegidos, ficando o ônus da paralisação por 
conta da empresa; 

  

3.4 A CONTRATADA será responsabilizada pelo cumprimento, por parte de seus 
empregados, das normas disciplinares e das orientações de segurança determinadas 
pelo TRE-AL. 

  

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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A Contratada pelos serviços previstos neste Termo de Referência se obriga a: 
 

4.1  Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta 
contratação. 

 

 4.2 Responder por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, 
trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal, que se 
relacionem direta ou indiretamente com o fornecimento/serviço, inclusive no tocante a seus 
empregados e prepostos; 

 

4.3 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do 
fornecimento/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento realizado pelo Contratante; 

  

4.4 Seus empregados, quando nas dependências do Contratante, estarão sujeitos às 
normas internas deste (segurança, disciplina); 

  

4.5  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados; 

4.6 Prestar, de imediato, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
Contratante, obrigando-se a atender todas as reclamações a respeito da qualidade do 
fornecimento/serviço prestado; 

  

4.7  Comunicar ao Contratante, de imediato e por escrito, qualquer irregularidade 
verificada durante a execução do fornecimento/serviço, para a adoção das medidas 
necessárias à sua regularização; 

  

4.8   Acatar as determinações feitas pela Contratante quanto ao cumprimento do objeto 
do Contrato; 

4.9  A Contratada deverá disponibilizar dois operadores, um para cada local mencionado 

no Anexo Único, exclusivamente, no horário de 7 horas do dia 04/10/2020, até as 7 
horas do dia seguinte ao Pleito 2020, dia 05/10/2020, em 1º turno, e na ocorrência de 2º 
turno, das 7 horas do dia 25/10/2020 até as 7 horas do dia seguinte, dia 26/10/2020, 
podendo o operador contratado ser liberado antes do horário previsto no presente item, c
considerando o término dos trabalhos do Pleito Eleitoral; 

4.10  O combustível será fornecido pela Contratada pelo tempo que for necessário, para 
a finalização das atividades das Eleições 2020. 

 

   5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISIONAL 
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5.1 Os interessados deverão comprovar sua regular inscrição no Conselho Regional de 
Engenharia (CREA), ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) como 
empresa de engenharia ou de arquitetura e apresentar um ou mais atestado(s) de 
capacidade técnica, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (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 operacional das licitantes, com relação a 
execução deste serviço, serão exigidas Certidões de Acervo Técnicos - CAT's com os 
seguintes serviços, no mínimo: 

  

a 1) Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V e potência 
nominal de no mínimo 75KVA; 

5.2  Apresentar comprovação de possuir em seu quadro, na data prevista para entrega 
da proposta, profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo 
CREA ou CAU, detentor(es) dos atestados de capacidade técnica que comprovem a 
execução dos seguintes serviços, de forma a demonstrar a capacidade técnica 
profissional: 

  

5.2.1 - Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de saída 380V/220V; 

  

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; 

  

 5.7 É de responsabilidade da CONTRATADA obter junto ao órgão profissional 
competente a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT do contrato e apresentar o documento ao gestor 
administrativo do contrato, antes do início dos serviços; 
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5.8 A exigência do(s) atestado(s) está fundamentada no Art. 30 da Lei 8666/93 e visa 
evitar a contratação de empresa e profissional sem experiência na execução de serviços 
compatíveis com o objeto deste termo de referência; 

  

5.9 O serviço constante deste termo de referência limitar-se-á à instalação e 
desinstalação de grupo gerador a diesel nas duas edificações descritas no anexo único, 
sendo exigida a comprovação de capacitação técnico-profissional e técnico-operacional 
aos itens de maior relevância técnica e/ou de valor significativo; 

  

5.10 Os prédios descritos no anexo único requerem um grupo gerador de 150KVA, sendo 
este o serviço de maior relevância na contratação em tela. Para a comprovação da 
capacitação técnico-operacional está se exigindo a prestação de serviços compatível de 
um grupo gerador de 75 KVA, estando estes quantitativos em consonância ao patamar 
máximo de 50% da quantidade requerida, exigidas pelas cortes de contas. A exigência 
de comprovação de execução de Instalação de Grupo Gerador a diesel, com tensão de 
saída 380V/220V, fez-se necessária, no entendimento desta unidade técnica, em razão 
do tipo de serviço e pela importância de continuidade nas atividades desenvolvidas nos 
dias do pleito eleitoral. 

 

 6. Obrigações da Contratante    

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas se obriga a: 

  

6.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo, através do Gestor e/ou Fiscal nomeados e designados para 
tanto, comunicando à Contratada qualquer irregularidade verificada na execução dos 
serviços, determinando, de imediato, as providências necessárias à sua regularização; 

  

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

  

6.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cumprir o 
objeto do Contrato. 

  

7. PAGAMENTO 
 

7.1. O pagamento será efetuado através de crédito em conta-corrente, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal de Serviços, em até 10 (dez) dias, a ser entregue ao final de 
cada turno eleitoral acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários; 
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7.2. O TRE/AL, por ocasião do pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária; 

  

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

 
  8. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

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

  

  9. SANÇÕES CONTRATUAIS 

  

Poderão ser aplicadas as sanções previstas na Lei 8.666/93, a serem determinadas pela 
Administração, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que venha a 
substituí-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

Edifício-Sede: 

Localização: Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió/AL. 

 

Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 
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Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3 A. 

  

Fórum Eleitoral de Maceió: 

  

Localização: Av. Fernandes Lima, n.º 3487, Farol, Maceió/AL. 

 

Especificações técnicas: 

Trifásico / 4Polos / 60Hz de Frequência. 

Potência Nominal mínima: 150 kVA. 

Tipo: AC, Auto Regulado. 

Acionamento: Monobloco c/ Luva Elástica. 

Tensão de Saída: 220/380V. 

Regulador de Voltagem: AVR. 

Motor à Diesel. 

Tipo: 6 Cilindros, Refrigerado à água. 

Partida: Manual e/ou Elétrica/ automática. 

Autonomia: 8 (oito) horas. 

Sensor de pressão do óleo. 

Sensor de temperatura da água. 

Carregador de Bateria: 12V/8,3A. 

  

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Marcos André Melo Teixeira 

Chefe da Seção de Manutenção e Reparos 
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DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
 À AJ/DG,
Para análise da minuta que trata de locação de

geradores para as Eleições 2020.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/04/2020, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686823 e o código CRC C66014CC.

0010897-22.2019.6.02.8000 0686823v1
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PROCESSO : 0010897-22.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS
ASSUNTO : ELEIÇÕES 2020. LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. - CONTRATAÇÃO DIRETA Art. 24, II

 

Parecer nº 739 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de proposição do Chefe da SMR

(0639696) para contratação de empresa especializada para
locação, instalação, operação e desinstalação de 2 (dois)
grupos geradores, em ambos os turnos das Eleições 2020, se
houver o segundo, conforme as especificações técnicas
constantes do Termo de Referência (0639714).
 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Foi informado no evento 0645250 que a  Ata

da COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES  encontra-
se em elaboração, não obstante foi aprovado o referido Termo
de Referência  para a presente contratação.

Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a
Seção de Compras manifestou-se  (0674265) indicando o valor
médio por turno de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais),
totalizando R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), em
caso de segundo turno. Ao final, encerrou por sugerir que a
contratação seja efetuada novamente com a empresa JHB
Gomes Produções, CNPJ nº 18.899.026/89, por dispensa de
licitação, na forma do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93. Justificou
sua indicação no fato da referida empresa ter apresentado o
menor preço na pesquisa efetuada e também  por ter sido
contratada pelo TRE-AL em 2018, através de pregão
eletrônico, para execução des mesmos serviços ao custo de
R$ 13.000,00 (treze mil reais), nos Termos do  Processo SEI
nº 0007606-82.2017.6.02.8000, o que reforçaria a
vantajosidade da proposição em questão.

No evento 0681458, consta reserva
de crédito orçamentário para atender à despesa pretendida.  

Verifica-se que a minuta contratual (0686819),
adaptada à contratação direta, atende aos requisitos legais. 

Era o que havia de mais relevante a se relatar,
passamos agora à análise do mérito.
 
3. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

 
De acordo com os elementos e informações

contidos nos autos do presente procedimento eletrônico,
parece ser hipótese de aplicação do comando previsto no Art.
24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

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

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 

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

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em obediência à Portaria Presidência nº 226/2018

TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a lista de
verificação do Anexo VIII - Contratação direta com
fundamento no art. 24, II da Lei nº 8.666/1993.

ANEXO VIII

 Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0639696

2

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

X   

3

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

  N/A

4

A dispensa de licitação destina-se à
contratação de serviços ou compras
de até R$ 17.600,00 , que não se
refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez?

X  0665165
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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  0639714

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  0674265

7 O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente ? X  0645250

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

X  0674265

9

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

X   

10

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

  N/A

11 Houve a devida reserva de crédito
orçamentário? X  0681458

12 A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  0665165

13
Consta o domicílio bancário,
indicado pelo credor, na proposta ou
em documento separado?

 X  

14

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta,colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  0674264

 Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

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

X  0673406

FGTS  X  

INSS X   
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Receita Federal X   

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X  0673406

17 Consta consulta ao CADIN? X  0673406

18

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

  N/A

19

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

X  0673406

 

 5. DA MINUTA CONTRATUAL

 
A minuta contratual ora analisada (0686819) atende

às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: a legislação aplicável (cláusula primeira), o
objeto e seus elementos característicos (cláusula segunda), o
regime de execução (cláusula terceira), o preço e as
condições de pagamento (cláusulas quarta e quinta), o crédito
pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática (cláusula sétima), os direitos e as
obrigações das partes (cláusulas oitava e nona), a
vigência  (cláusula onze), as sanções cabíveis e os valores das
multas (cláusula dez), os casos de rescisão (cláusula doze), a
vinculação do ajuste ao despacho de autorização de dispensa
de licitação e à proposta de preço da contratada (cláusula
quatorze) e a publicidade (cláusula dezesseis).  

 
6 . DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Sem embargo, cabe anexar aos autos

a informação relativa ao item 15.2 (FGTS) da tabela de
verificação acima.
 
7. CONCLUSÃO

 
Uma vez satisfeita a pendência do item anterior,

esta AJ-DG opina pela possibilidade da contratação da
empresa JHB GOMES PRODUÇÕES - ME, inscrita no
CNPJ/CGC (MF) nº 18.899.026/0001-89, ao custo de R$
5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) por turno das Eleições
2020, perfazendo o montante total de R$ 10.400,00 (dez mil e
quatrocentos reais) para os dois turnos,  para locação,
instalação, operação e desinstalação de 2 (dois) grupos
geradores, em ambos os turnos das Eleições 2020, se houver
o segundo, conforme as especificações técnicas constantes do
Termo de Referência (0639714), tudo nos termos do art. 24, II
da Lei nº 8.666/93, consoante proposta 0665165.  

Outrossim, em face de sua regularidade jurídica,
esta Assessoria Jurídica aprova a minuta contratual acostada
no evento (0686819).

Por fim, deve a Administração
observar que as despesas decorrentes de contratações da
mesma natureza, no decorrer do presente exercício, não
deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e
seiscentos reais) estabelecido para a modalidade de dispensa
de licitação, prevista no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93,
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com as alterações do Decreto 9412/2018, de forma a prevenir
e evitar o fracionamento de despesa.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 17/04/2020, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/04/2020, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686912 e o código CRC 30045EAB.

0010897-22.2019.6.02.8000 0686912v10
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Trata-se de proposta do Chefe da SMR (0639696) para

contratação de empresa especializada para locação, instalação,
operação e desinstalação de 2 (dois) grupos geradores, em ambos os
turnos das Eleições 2020, se houver o segundo, conforme as
especificações técnicas constantes do Termo de Referência
(0639714).

Tendo em vista a pendência apontada no item 6 do
Parecer 739 (0686912), quanto à anexação de comprovação de
regularidade quanto ao FGTS, da Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral, faço encaminhar os presentes autos à Secretaria da
Administração, para a juntada do documento correspondente.  

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/04/2020, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0687254 e o código CRC 2269779B.

0010897-22.2019.6.02.8000 0687254v1
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21/04/2020 Consulta Regularidade do Empregador

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

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 18.899.026/0001-89
Razão Social:J H B GOMES PRODUCOES ME
Endereço: LOT ALTO DA BOA VISTA 13 / SAO BENTO / SATUBA / AL / 57120-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/03/2020 a 16/07/2020 

Certificação Número: 2020031902585010804506

Informação obtida em 21/04/2020 13:58:28

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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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2020

 

Considerando o que consta nestes autos, em especial aos
pronunciamentos da Seção de Instrução de Contratações - SEIC (0674265),
da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, Parecer 583 (0673792), e da
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE, Parecer 739 (0686912), e,
ainda, a reserva de crédito orçamentário e suficiente para cobertura da
despesa (0681458), AUTORIZO a contratação da empresa JHB GOMES
PRODUÇÕES - EIRELI, inscrita no CNPJ 18.899.026/0001-89, para prestação de
serviços de locação, instalação, desinstalação e operação de grupos geradores
do TRE/AL (prédio sede e Fórum Eleitoral de Maceió), no período de
03/10/2020 a 05/10/2020, em 1º turno, e no período de 24/10/2020 a 26/10/2020,
em 2º turno, se houver, pelo preço de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais),
por cada turno de eleição, em conformidade com o Termo de Referência
SMR 0639714 e proposta aceita pelo TRE/AL - 0665165, 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.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/04/2020, às 18:19, 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
0688284 e o código CRC 795BA717.

0010897-22.2019.6.02.8000 0688284v3
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2020.
À SGO,
Para as providências do evento (0688284).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/04/2020, 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
0689162 e o código CRC B3C99986.

0010897-22.2019.6.02.8000 0689162v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2020.
À SLC.
 
Tendo em vista a previsão contratual para a

prestação do serviço objeto deste processo, solicitamos a
numeração do referido contrato para a emissão da competente
nota de empenho.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 24/04/2020, às 10:09, 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
0690885 e o código CRC E8F792F8.

0010897-22.2019.6.02.8000 0690885v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
À SGO,
informando que o contrato objeto deste

procedimento terá o número 05/2020.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 27/04/2020, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0691939 e o código CRC EF9EC5E6.

0010897-22.2019.6.02.8000 0691939v1
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/04/2020, às 20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2020, às 22:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692446 e o código CRC E253B866.

0010897-22.2019.6.02.8000 0692446v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 336 (0692446)

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 27/04/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692448 e o código CRC 87F8C87D.
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2020NE000336

(0692446).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/04/2020, às 20:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0692839 e o código CRC EE6081CB.

0010897-22.2019.6.02.8000 0692839v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2020.
À SEIC, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e posterior envio do feito à SMR, Unidade
Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2020, às 22:53, 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
0692876 e o código CRC C2490BC4.

0010897-22.2019.6.02.8000 0692876v1
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E-mail - 0692909

Data de Envio: 
  28/04/2020 07:33:14

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

Para:
    solicitacaoata@gmail.com

Assunto: 
  ENVIO DE DOCUMENTOS - NOTA DE EMPENHO 2020NE000336 - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Jackson,

Segue em anexo, nota de empenho 2020NE000336 referente a locação, instalação, desinstalação e
operações de geradores para o pleito de 2020.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 98137-0017.

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0692446.html
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E-mail - 0694204

Data de Envio: 
  29/04/2020 13:28:15

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

Para:
    solicitacaoata@gmail.com

Assunto: 
  ENVIO DE DOCUMENTOS - NOTA DE EMPENHO 2020NE000336 - TRE-AL - CONFIRMAR RECEBIMENTO

Mensagem: 
  Prezado Jackson,

Segue em anexo, nota de empenho 2020NE000336 referente a locação, instalação, desinstalação e
operações de geradores para o pleito de 2020.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 98137-0017.

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0692446.html
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29/04/2020 Email – Antonio Matias de Pinheiro Junior – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/deeplink?version=2020042001.13&popoutv2=1&leanbootstrap=1 1/1

Re: ENVIO DE DOCUMENTOS - NOTA DE EMPENHO 2020NE000336 - TRE-AL -
CONFIRMAR RECEBIMENTO

jackson gomes <solicitacaoata@gmail.com>
Qua, 29/04/2020 19:20
Para:  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc:  Antoniomatias1977@hotmail.com <Antoniomatias1977@hotmail.com>

Confirmamos o recebimento. 

Em quarta-feira, 29 de abril de 2020, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado Jackson,

Segue em anexo, nota de empenho 2020NE000336 referente a locação, instalação, desinstalação
e operações de geradores para o pleito de 2020.

Favor confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 98137-0017.
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Em cumpimento ao despacho SAD evento 0692876,

fizemos a remessa e confirmação de recebimento da nota de
empenho, eventos 0692909,0694204 e 0694762, motivo pelo
qual evoluímos os autos para continuidade.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 29/04/2020, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694764 e o código CRC EA247ABC.

0010897-22.2019.6.02.8000 0694764v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Diante da informação contida no Despacho

SEIC 0694764, encaminho os presentes autos para que se
proceda à indicação de gestor, para a contratação em tela.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/04/2020, às 19:35, 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
0694811 e o código CRC AF1A7078.

0010897-22.2019.6.02.8000 0694811v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
À Diretoria Geral
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor,
 
Considerando a designação dos servidores MARCOS

ANDRÉ MELO TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA como
gestores do contrato de  locação de geradores de energia elétrica
através da Portaria Presidência 373/2019 (0600064) e que o servidor
Erivaldo José de Souza encontra-se atualmente lotado na CCIA, peço
vênia para indicar o servidor AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR
PEIXOTO  para substituí-lo, para cumprimento do previsto no Art. 4º,
XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/04/2020, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0695715 e o código CRC 1FDA5B24.

0010897-22.2019.6.02.8000 0695715v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de maio de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se de solicitação firmada pelo Senhor Secretário de

Administração, por meio do Despacho GSAD 0695715, no sentido de
que a indicação de designação do servidor ERIVALDO JOSÉ DE
SOUZA, conforme Portaria Presidência nº 373/2019 (0600064), seja
revista, em virtude de sua lotação na CCIA. Sugere, pois, o servidor
AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO  para substituí-lo.

Assim, submeto o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência, sugerindo, salvo melhor
entendimento, o acatamento da proposição acima, substituindo o
servidor Erivaldo José de Souza, pelo servidor Audeir Medeiros de
Aguiar Peixoto na gestão do contrato de  locação de geradores de
energia elétrica para as Eleições 2020.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
05/05/2020, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0697167 e o código CRC D150721F.

0010897-22.2019.6.02.8000 0697167v1
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PROCESSO : 0010897-22.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : Designação. Servidor. Substituição. Gestão. Contrato de locação de geradores de energia elétrica. Eleições Municipais 2020.

 

Decisão nº 1249 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº 0671333.

Designo o servidor AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR
PEIXOTO, lotado na Seção de Manutenção e Reparos - SMR, para
atuar como Gestor do contrato de locação de geradores de energia
elétrica a serem utilizados nas Eleições Municipais 2020, em
substituição ao servidor ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, designado por
meio da Portaria nº 373/2019 (0600064), nos termos da solicitação
firmada pelo Senhor Secretário de Administração (0695715).

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos interessados, e adoção dos atos próprios de gestão
contratual.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 06/05/2020, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 172/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, e considerando o que consta no
Processo SEI nº 0010897-22.2019.6.02.8000,

RESOLVE

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria Presidência nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

XIII  - Locação de geradores de energia elétrica - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA e
AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO;

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

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Maceió, 12 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/05/2020, às 15:39, 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
0703000 e o código CRC 0C98BE4E.
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria Presidência nº 172/2020 foi
publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas
(DEJEAL) de nº 88, de 14/05/2020, à fl. 05.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 14/05/2020, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704378 e o código CRC C292038D.
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 172/2020 no

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL,
nos termos da Certidão 0704378, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração e à CPPE,  para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
19/05/2020, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0704387 e o código CRC 3A83C766.
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2020.
À SMR.
 
Senhor Chefe e Senhor servidor Audeir Medeiros

de Aguiar Peixoto,
 
Remeto os presentes autos para ciência da Portaria

Presidência 172 (0703000), e, continuidade dos atos de
gestão.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2020, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0706339 e o código CRC 87E9A706.
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