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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Hoje, ao chegarmos no prédio sede, fomos

informados de um problema na central de alarme de
incêndios, a qual indicava nível baixo de carga das baterias.

Solicitamos o apoio da locadora, que enviou o
senhor Djalma e, após avaliação, constatou a necessidade de
substituição de duas baterias com as especificações do
modelo abaixo, retirado do equipamento.

Conforme consulta à SEALMOX, evento 0845703,
há duas baterias em estoque com as mesmas
especificações,  entretanto essas baterias foram fabricadas em
2007, mais de 13 (treze) anos atrás, fato que torna necessária
a aquisição de novas baterias.

Feitas as considerações acima, remete-se os autos à
SAD para ciência e deliberação.

 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 25/01/2021, às 13:54, 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
0844892 e o código CRC 67938DF0.
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25/01/2021 Email – Matthias Schmidt – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY0MDABLWI0ZjUtNjRhYy0wMAItMDAKAEYAAAMgCC9sD%2FkMSrnwZrGcvHfOBwDBYSTS0… 1/1

Fwd: [almoxarifado] Consulta estoque

Audeir Peixoto <audeirpeixoto@gmail.com>
Seg, 25.1.2021 12:06
Para:  matthias97schmidt@hotmail.com <matthias97schmidt@hotmail.com>

---------- Forwarded message --------- 
De: Audeir Medeiros de A. Peixoto <audeirpeixoto@tre-al.jus.br> 
Date: sex, 22 de jan de 2021 11:39 
Subject: Re: [almoxarifado] Consulta estoque 
To: <audeirpeixoto@gmail.com> 

Caro Audeir,
 
Localizamos duas unidades de baterias com as mesmas especificações e dimensões (a olho vivo) da foto enviada
por você, segue o código da mesma: 200001598 - BATERIA 12V 7A P/ ALARME.
 
Todavia, cumpre acrescentar que as mesmas foram fabricadas em novembro de dois mil e sete (nov/2007); logo,
não sabemos se ambas ainda funcionam.
 
Respeitosamente,
 
Sergio Vilela Menegaz Lima - Técnico Judiciário 
Seção de Almoxarifado do TRE/AL: (82) 2122-7690 e (82) 3328-1947 
Horário: segunda a quinta-feira (08:00-18:00), sexta-feira (07:30-13:30)
E-mail: almoxarifado@tre-al.jus.br
 
"A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas."
Michel de Montaigne
 

From: "Audeir Medeiros de A. Peixoto" <audeirpeixoto@tre-al.jus.br> 
To: "Sergio Vilela Menegaz Lima" <sergiolima@tre-al.jus.br> 
Date: Fri, 22 Jan 2021 11:13:16 -0300 
Subject: [almoxarifado] Consulta estoque 
 
Prezados colegas bom dia.
 
Gentileza informar se temos baterias de no-break, conforme modelo da foto anexa, em estoque.
 
Atenciosamente.
Audeir Peixoto

E-mail - Consulta ao Almoxarifado (0845703)         SEI 0000752-33.2021.6.02.8000 / pg. 3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2021.
À SMR.
Para elaboração de termo de referência, com base

nas últimas aquisições realizadas, solicitando a colaboração
das unidades que entender necessárias.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2021, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0856070 e o código CRC 5698E2ED.

0000752-33.2021.6.02.8000 0856070v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
O presente Termo de Referência tem por objeto a

aquisição de baterias para central de alarme de incêndio.
 
2. JUSTIFICATIVA
A aquisição é justificada pela necessidade de

substituir duas baterias com vida útil já esgotada,
responsáveis pela alimentação da central de alarme de
incêndio, instalada no Edifício-Sede do TRE/AL.

No intuito de manter o sistema de central de
alarmes de incendio instaldo do Edifício-Sede do TRE/AL
sempre em perfeitas condições de atuação, aumentando a
confiabilidade do sistema como um todo, deve ser feita a troca
programada de baterias destes equipamentos a cada três anos
pelo menos, para minimizar os riscos de defeitos nos bancos
de baterias. As baterias que compõem a central de alarme
de incêndio do TRE/AL e as que se encontram no
Almoxarifado estão todas fora da garantia e com a sua vida
útil esgotada, portanto, não há como utilizá-las.

 
3. ESPECIFICAÇÕES 
Bateria Recarregáveis chumbo-ácida regulada por

válvula VRLA, tensão 12 Volts, capacidade nominal 7Ah,
selada, estacionária, dimensões 15,1 x 6,5 x 9,4 cm
(comprimento/largura/altura), lacrada e livre de manutenção,
para sistemas de segurança, garantia de 24 meses da data do
recebimento definitivo.  Marca: CSP Power CSP12-7SE ou
similar. 

 
4. QUANTIDADE
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2 (duas) baterias, conforme especificações do item
3.

 
5. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
Pesquisa a cargo da COMAP.
 
6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 A cargo da COFIN.
 
7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
Os materiais deverão ser entregues na Seção de

Almoxarifado, situada à Avenida Menino Marcelo, nº 7200 D,
Tabuleiro dos Martins Maceió-AL, no horário de expediente
das 13:00 as 18:00 horas, no prazo de 10 (dez) dias utéis,
contados a partir da entrega da Nota de Empenho.

 
8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
8.1 As baterias deverão ser novas e possuírem

garantia mínima de 1 (um) ano.
8.2 As baterias deverão estar de acordo com as

especificações contidas no Item 3
8.3 As baterias deverão ser fabricadas em

conformidade com as normas da ABNT: NBR 15745, NBR
15914 e NBR 15940.

8.4 As baterias deverão possuir o selo de
certificação do Inmetro.

8.5 Os produtos deverão ser entregues junto às
respectivas Notas Fiscais

8.6 Na composição dos preços já deverão estar
considerados todos os custos, tais como tributos, fretes,
transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou
indiretamente nos preços para fornecimento do objeto deste
termo de referência.

 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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8.1 Fornecer o material de acordo com as
especificações apresentadas no item 3.

9.2 Entregar o objeto no prazo acima mencionado.
9.3 Responsabilizar-se pela quantidade e

procedência, bem como pela inviolabilidade de suas
embalagens até a entrega dos mesmos, garantindo que o seu
transporte, mesmo quando realizado por terceiros, se faça
segundo as condições estabelecidas pelo fabricante,
notadamente no que se refere às temperaturas mínimas e
máximas, empilhamento e umidade.

9.4 Comprometer-se a trocar o produto em caso de
defeito de fabricação, mediante a apresentação do produto
defeituoso.

9.5 Atender com presteza às solicitações, bem como
tomar as providências necessárias ao pronto atendimento das
reclamações levadas a seu conhecimento pela
CONTRATANTE.

9.6 Entregar o produto com manual técnico,
certificado de garantia e Nota fiscal.

 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Realizar os pagamentos devidos à

CONTRATADA, mediante atendimento dos itens exigidos
neste termo de referência. 

10.2 Fornecer à CONTRATADA documentos,
informações e demais elementos que possuir pertinentes à
execução do presente contrato.

10.3 Promover o acompanhamento e fiscalização da
execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

10.4 Exigir o cumprimento de todas as obrigações
assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

10.5 Notificar a Contratada por escrito da
ocorrência de eventuais imperfeições no objeto adquirido,
fixando prazo para a sua substituição.

10.6 Zelar para que durante toda a vigência do
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contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

 
11. PAGAMENTO
11.1 O pagamento será efetuado mediante ordem

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

11.2 A Nota Fiscal respectiva deverá ser
devidamente atestada também em um prazo de 10 (dez) dias, a
contar do seu recebimento.

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

 
12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
Seção de Almoxarifado e Seção de Manutenção e

Reparos, respectivamente.
 
13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá

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

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

13.2 Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao dia, até o limite de 10% (dez por cento), em razão de
atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do
material.

13.3 Multa de 15% (quinze por cento), sobre o
valor integral do contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou
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de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
13.4 As sanções previstas neste Termo de

Referência poderão ser impostas cumulativamente com as
demais.

13.5 A Administração, para aplicação das sanções,
analisará as circunstâncias do caso e as justificativas
apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla
defesa.

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

 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 26/02/2021, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MATTHIAS SCHMIDT, Estagiário(a), em
27/02/2021, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0857697 e o código CRC 3EB20570.

0000752-33.2021.6.02.8000 0857697v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Senhor Secretário,
 
Em cumprimento à determinação exarada no

Despacho GSAD 0856070, a Seção de Manutenção e Reparos
apresenta o Termo de Referência SMR 0857697 , cujo objeto
é a aquisição de duas baterias para central de alarme de
incêndio, nas especificações presentes no item 3 do Termo de
Referência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 26/02/2021, 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
0857715 e o código CRC 6E40C64B.

0000752-33.2021.6.02.8000 0857715v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2021.
À SEIC.
 
Senhor Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho SMR (doc. 0857715), para que se promova a
pesquisa de preços, cujo objetivo é a aquisição de duas
baterias para central de alarme de incêndio, mediante as
informações constantes no Termo de Referência SMR
(doc. 0857697).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/03/2021, 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
0861685 e o código CRC B5B75BC3.

0000752-33.2021.6.02.8000 0861685v1
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E-mail - 0869091

Data de Envio: 
  21/03/2021 08:58:41

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

Para:
    centraldasbaterias614a@gmail.com

Assunto: 
  Proposta de Preço - bateria 12v 7 A

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir baterias para central de alarme de incêndio,
conforme termo de referência em anexo:

ESPECIFICAÇÕES: Bateria Recarregáveis chumbo-ácida regulada por válvula VRLA, tensão 12 Volts,
capacidade nominal 7Ah, selada, estacionária, dimensões 15,1 x 6,5 x 9,4 cm
(comprimento/largura/altura), lacrada e livre de manutenção, para sistemas de segurança, garantia de 24
meses da data do recebimento definitivo. Marca: CSP Power CSP12-7SE ou similar. 

QUANTIDADE: 2 (duas) baterias, conforme especificações do item 3.

Solicitamos cotação de acordo as especificações resumidas acima e demais detalhamentos presentes no
termo de referência anexo.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
e-mail: seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Terno de Referência.pdf

E-mail SEIC 0869091         SEI 0000752-33.2021.6.02.8000 / pg. 12



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2021.
Prezado servidor,
 
Por ocasião de pesquisa de preço junto ao mercado,

visualizamos dificuldade em oferta de baterias recarregáveis
nos moldes das especificações constantes do Termo de
Referência (0857697), notadamente quanto à marca e ao
quantitativo de meses de garantia.

3. ESPECIFICAÇÕES 
Bateria Recarregáveis chumbo-ácida
regulada por válvula VRLA, tensão 12
Volts, capacidade nominal 7Ah, selada,
estacionária, dimensões 15,1 x 6,5 x 9,4
cm (comprimento/largura/altura), lacrada
e livre de manutenção, para sistemas de
segurança, garantia de 24 meses da data
do recebimento definitivo.  Marca: CSP
Power CSP12-7SE ou similar. 

Desta forma, questionamos a Vossa Senhoria sobre
quais outras marcas são consideradas similiares e,
ainda, acerca da possibilidade de redução do período da
garantia para 12 (doze) meses.

 
Atenciosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 22/03/2021, às 09:58, 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
0869119 e o código CRC 733F9528.

0000752-33.2021.6.02.8000 0869119v1
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E-mail - 0869241

Data de Envio: 
  22/03/2021 12:55:06

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

Para:
    maceiobanterias@uol.com.br
    plantaodasbat.al@hotmail.com
    contato@ciadonobreack.com.br

Assunto: 
   Proposta de Preço - bateria 12v 7 A - Processo 0000752-33.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir baterias para central de alarme de incêndio,
conforme termo de referência em anexo:

ESPECIFICAÇÕES: Bateria Recarregáveis chumbo-ácida regulada por válvula VRLA, tensão 12 Volts,
capacidade nominal 7Ah, selada, estacionária, dimensões 15,1 x 6,5 x 9,4 cm
(comprimento/largura/altura), lacrada e livre de manutenção, para sistemas de segurança, garantia de 24
meses da data do recebimento definitivo. Marca: CSP Power CSP12-7SE ou similar.

QUANTIDADE: 2 (duas) baterias, conforme especificações do item 3.

Solicitamos cotação de acordo as especificações resumidas acima e demais detalhamentos presentes no
termo de referência anexo.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
e-mail: seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Terno de Referência.pdf
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De: Erivaldo santos <plantaodasbat.al@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/03/2021 01:02 PM
Assunto: [seic] Proposta de Preço - bateria 12v 7 A - Processo 0000752-33.2021.6.02.8000

Boa tarde, segue anexado o orçamento solicitado. 

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de março de 2021 13:55
Para: maceiobanterias@uol.com.br <maceiobanterias@uol.com.br>; plantaodasbat.al@hotmail.com
<plantaodasbat.al@hotmail.com>; contato@ciadonobreack.com.br <contato@ciadonobreack.com.br>
Assunto: Proposta de Preço - bateria 12v 7 A - Processo 0000752-33.2021.6.02.8000
 
Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir baterias para central de
alarme de incêndio, conforme termo de referência em anexo:

ESPECIFICAÇÕES: Bateria Recarregáveis chumbo-ácida regulada por válvula VRLA, tensão
12 Volts, capacidade nominal 7Ah, selada, estacionária, dimensões 15,1 x 6,5 x 9,4 cm
(comprimento/largura/altura), lacrada e livre de manutenção, para sistemas de
segurança, garantia de 24 meses da data do recebimento definitivo. Marca: CSP Power
CSP12-7SE ou similar.

QUANTIDADE: 2 (duas) baterias, conforme especificações do item 3.

Solicitamos cotação de acordo as especificações resumidas acima e demais detalhamentos
presentes no termo de referência anexo.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
e-mail: seic@tre-al.jus.br

Livre de vírus. www.avast.com.

Anexados:

Arquivo: ORÇAMENTO TRE
22.03.21.pdf

Tamanho:
184k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2021.
À SEIC.
 
Senhora chefe substituta,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0869119,

esclarecemos que não somos conhecedores de fabricantes de
baterias e que a marca indicada como referência corresponde
às baterias que foram retiradas da central de alarme.

Parece-nos, entretanto, que a fabricante Moura,
indicada na proposta da empresa Plantão das Baterias
(0869486) é uma referência entre as fabricantes de bateria no
Brasil.

Quanto à questão do prazo de garantia, não sendo
encontrado nenhum fornecedor que ofereça os 24 (vinte e
quatro) meses, conforme o TR, entendemos ser necessária
a sua redução para 12 (doze) meses.

Com os esclarecimentos prestados, devolvemos os
autos para continuidade da contratação.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 22/03/2021, às 17:50, 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
0869640 e o código CRC 80D54C71.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2021.
 
À SAD e à COMAP (para ciência),
 
Por ocasião de pesquisa de mercado feita para

aferir estimativa de preço desta pretensa contratação,
"Bateria Recarregáveis chumbo-ácida regulada por válvula
VRLA, tensão 12 Volts, capacidade nominal 7Ah, selada,
estacionária, dimensões 15,1 x 6,5 x 9,4 cm
(comprimento/largura/altura)", verificamos, s.m.j, que se trata
de mesma bateria utilizada nos nobreaks, como se observa das
especificações do produto, obtidas em consulta feita na
página eletrônica das Lojas Americanas (0869835).

Desta forma, questionamos a expectativa
de demanda deste Regional neste exercício financeiro de
materiais semelhantes, passíveis de aquisição com um único
fornecedor, para fins de enquandramento da aquisição, bem
como para possível redução do valor do item, em razão de um
maior quantitativo a ser adquirido.

 
Lisiana Teixeira

Seção de Instrução de Contratações - SEIC
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 23/03/2021, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0869830 e o código CRC B9C343B9.
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https://www.americanas.com.br/produto/365528705?pfm_carac=bateria-12v-7a&pfm_index=2&pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=sear… 1/4

pagina inicial celulares e smartphones acessórios para celular bateria para celular

favoritar
Bateria Moura
Estacionaria Vrla 12v 7a
Para Nobreak
Estabilizadores Alarmes
Dispositivos Eletronico

(Cód.365528705)

Bateria Moura Estacionaria Vrla 12V
7A para No-break Estabilizadores
Alarmes Dispositivos
EletronicosProduzida sob rigoroso
padrão internacional de qualidade de
processo e com plataforma
tecnologica de classe mundial, a
Moura Vrla p...

mais informações

política de troca e devolução

R$ 169,00 baixou

R$ 162,24
em 1x no cartão de crédito com ame e receba
R$ 1,00 de volta

mais formas de pagamento

Avenida Aristeu de Andrade, Farol - Mac…

receba entre
30 de março e 01 de abril

R$ 4,90

retire na loja entre
30 de março e 01 de abril

R$ 4,90

comprar

Este produto é vendido por JOVAL.COM.BR e
entregue por Americanas, que garante a sua
compra, do pedido à entrega.

quem viu os mesmos produtos que você, também viu:

produtos patrocinados

busque aqui seu produto

0

compartilhar

comprar com

entregar em: Avenida Aristeu de Andrade, Farol - Maceió - AL

 empresas  oferta do dia Galaxy S21 americanas social BBB baixe o app receba hoje produtos internacionais mais por menos
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melhores ofertas de páscoa

informações do produto

Bateria Moura Estacionaria Vrla 12V 7A para No-break Estabilizadores Alarmes Dispositivos EletronicosProduzida sob rigoroso padrão internacional de qualidade de
processo e com plataforma tecnologica de classe mundial, a Moura Vrla para aplicações estacionarias e a bateria ideal para equipamentos que demandem alta
segurança, confiabilidade e autonomia. Capaz de suportar picos de descarga e com excelente disposição para aceitação de carga, a bateria regulada por valvulas da
Moura e a melhor opção para clientes exigentes e que se preocupam com a relação custo-beneficio.Diferenciais do produto:- Máxima Segurança e Confiabilidade-
Máxima segurança com válvulas que controlam automaticamente a pressão interna dos gases e impedem a emissão de vapores nocivos- Podem ser utilizadas em
ambiente com circulação de pessoas, sem risco de incidentes, e instaladas em qualquer posição- Conjunto plástico em Abs de alta resistência contra impactos
severos- Maior vida útil em campo- Grades robustas e resistentes desenvolvidas com liga especial de chumbo restringem os efeitos nocivos da corrosão e prolongam a
vida útil da bateria- Elementos bem protegidos com máxima compressão e placas eficientes de alta performance mantêm por mais tempo a capacidade original da
bateria e aumentam sua vida no campo- Separadores de lã de vidro Agm garantem a retenção do eletrólito e evitam o problema da estratificação- Alto desempenho e
eficiência- Projetada com foco na redução do peso e otimização da eficiência, utiliza materiais ativos de alto desempenho e excelente rendimento- Terminais reforçados
altamente condutores e de baixa resistividade.Máxima capacidade de transporte da corrente elétrica- Baixa autodescarga- Projetada para longa vida em flutuação e
serviços de ciclagem. Aplicações:- Ups / no-breaks / estabilizadores Ups / no-breaks / estabilizadores- Sistemas de segurança e alarme- Telecomunicações- Circuito
fechado de Tv- Caixas eletrônicos 24h- Caixas de lojas e supermercados- Dispositivos eletroeletrônicos- Equipamentos médico - hospitalaresEspecificações:- Voltagem
12V- Capacidade Nominal 7AH/hora- Dimensões(cm): 9,35cm x 6,50cm x 15,10cm ( Alt.x Larg.x Comp.)Itens inclusos:01 Bateria Selada 12MVA-7ah MouraGarantia: 1
Ano contra defeito de Fabricação. 
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. 
Imagens Meramente Ilustrativas.

ficha técnica

Código 365528705

Código de barras 7897154291377

Marca Moura

Indicação Nobreak

denunciar anúncio

avaliações

Seja o primeiro a avaliar avaliar produto

quem viu este produto, viu também

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar
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últimos produtos vistos

sugestão de produtos

atendimento 4003-4848

canal de vendas

cartão americanas

ame digital

guia de segurança

anuncie

venda com a gente

asus zenfone max shot usado celular lg b220 tela de aumento para celular samsung galaxy a01 dual chip android 10.0 tela 5.7” octa-core 32gb 4g câme

mais informações

mais informações

voltar

institucional

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar
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https://www.americanas.com.br/hotsite/atendimento
https://www.americanas.com.br/hotsite/compre-pelo-telefone
https://www.americanas.com.br/hotsite/home-cartao-americanas?chave=fin_hm_ft_0_3_cartao_acom
https://www.amedigital.com/
https://www.americanas.com.br/hotsite/guia-de-seguranca?chave=brd_hm_bt_0_footer_guiaseguranca
http://www.b2wads.com/
https://www.americanas.com.br/hotsite/vendacomagente
https://www.americanas.com.br/busca/asus-zenfone-max-shot-usado
https://www.americanas.com.br/busca/celular-lg-b220
https://www.americanas.com.br/busca/tela-de-aumento-para-celular
https://www.americanas.com.br/busca/samsung-galaxy-a01-dual-chip-android-10-0-tela-5-7-octa-core-32gb-4g-camera-13mp-preto?rc=samsung+galaxy+a01+dual+chip+android+10.0+tela+5.7%E2%80%9D+octa+core+32gb+4g+c%C3%A2mera+13mp+++preto
https://www.americanas.com.br/hotsite/politica-de-privacidade
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formas de pagamento cartões de crédito americanas.com, visa, aura, mastercard, diners club, hiper, american express; boleto bancário; débito online itaú, banco do brasil, bradesco e visa
electron.

todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos e entregues pela americanas. o preço válido será o da finalização da compra. havendo divergência, prevalecerá o menor
preço ofertado.

dúvidas

serviços

americanas mais

ame digital

acessibilidade saiba mais

B2W - Companhia Digital / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 /
atendimento.acom@americanas.com

mapa do site

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade. continuar e fechar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de março de 2021.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho SEIC 0869830, consulto

se essa Secretaria tem programada ou planeja a aquisição do
item Bateria Recarregáveis chumbo-ácida regulada por válvula
VRLA, tensão 12 Volts, capacidade nominal 7Ah, selada,
estacionária, dimensões 15,1 x 6,5 x 9,4 cm
(comprimento/largura/altura)", por se tartar de bateria
também utilizada nos nobreaks.

Esclareço que a consulta visa ao enquadramento da
aquisição, inclusive a possibilidade de unificar a compra com
vistas à obtenção de peços mais vantajosos para a
Administração.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 23/03/2021, às 20:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0870287 e o código CRC C5999B48.

0000752-33.2021.6.02.8000 0870287v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2021.
 
À SAD e à COMAP (para ciência),
 
Em continuidade ao exposto em Despacho anterior,

Despacho SEIC - 0869830, ainda nas tratativas de
conhecimento de mercado para aquisição das baterias
requeridas pela SMR, a serem utilizadas na central de alarme
de incêndio, verificamos que, além da semelhança com o
modelo utilizado nos nobreaks, trata-se do mesmo modelo
utilizado nas urnas eletrônicas, "Bat Unipower 12V 7,0AH
(UP1270)R TSE", como se observa da nota fiscal relacionada à
aquisição de 4.063 (quatro mil e sessenta e três) unidades, em
setembro/2020, presente nos eventos Sei 0752657 e 0752660,
bem como de consulta feita na página eletrônica da marca
Unipower, onde podemos verificar que esse modelo é
utilizado em alarmes, brinquedos, caixa de som, elevador,
equipamentos hospitalares, luz de emergência e nobreak.

Diante deste cenário, dado o alto valor das
aquisições comumente efetuadas por este Regional, não
entendemos prudente assegurar que não será extrapolado o
limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)
imposto pela Lei n º 8.666/93, para compras de mesma
natureza, no mesmo exercício financeiro.

Outrossim, uma vez que a demanda de baterias
para as urnas eletrônicas já foi suprida em data recente, não
se considera viável economicamente a abertura de
procedimento licitatório para aquisição de 02 (duas) baterias,
com valor estimado de cerca de R$ 300,00 (trezentos reais).

Registra-se, ainda, que em consulta ao
Comprasnet, 0870412, não foi encontrado nenhuma Ata de

Despacho SEIC 0870373         SEI 0000752-33.2021.6.02.8000 / pg. 28

https://unipower.com.br/categoria-produto/produtos/baterias/bateria-selada/?pa_tensao-de-operacao=12v&filter_capacidade=7ah


Registro de Preço vigente.
Em contato com a Secretaria de Tecnologia da

Informação, fomos informados que todas as baterias novas
foram utilizadas em urnas sem bateria e em urnas com bateria
meia-vida, encontrando-se, essas baterias substituídas, no
galpão de armazenamento das urnas, para reserva técnica.

Desta forma, dada a dificuldade encontrada para
aquisição das baterias requeridas pela SMR, sugerimos que a
Secretaria de Tecnologia da Informação seja consultda acerca
da possibilidade de disponibilização destas 02 (duas)
unidades.

 
À deliberação,
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 24/03/2021, às 13:24, 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
0870373 e o código CRC 231896FC.

0000752-33.2021.6.02.8000 0870373v1
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24/03/2021 ComprasNet

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp 1/1

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Brasília, 24 de Março de 2021

SIASG - Ambiente Produção

Portal de Compras do Governo Federal

Comprasnet
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Portal de Compras Governamentais

 
   Ata - Consulta Atas de Registros de Preços

Material : 000364734 - BATERIA SELADA, TENSÃO 12, AMPERAGEM 7, APLIC

Período pesquisado : 16/04/2020 até 15/04/2021

(9999) NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO -
Primeiro Item

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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2021.
Senhor Coordenador de Infraestrutura,
 
Solicito que seja encaminhada resposta acerca da

consulta do Secretário de Administração.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 24/03/2021, às 15:55, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0870612 e o código CRC 876D93F5.

0000752-33.2021.6.02.8000 0870612v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2021.
À STI e SAD
 
Srs. Secretários,
 
Em atenção aos Despachos STI 0870612 e

Despacho GSAD 0870287, informo que esta COINF/STI não
tem baterias, com as caracteríscas descritas, disponíveis.

Outrossim, sabe-se que este Regional tem Registro
de Preços de Bateria, eventualmente compatíveis, tendo por
Gestor a Seção de Almoxarifado/COMAP/SAD.

Todavia, de acordo com notícia da fiscalização, em
última ordem de fornecimento, não houve atendimento por
parte do fornecedor e hora se conduz a aplicação das
penalidades previstas para, só então, conforme o deslindar,
haver novo levantamento de necessidades e, se for o caso,
início de procedimentos decorrentes.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 24/03/2021, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0870636 e o código CRC 2CD65688.

0000752-33.2021.6.02.8000 0870636v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2021.
Em face do Despacho COINF 0870636, encaminho

os autos à SEALMOX, para pronunciamento.
Após, solicito devolver o feito à SEIC, destacando a

informação do Sr. Coordenador de Infraestrutura de que
aquela Unidade não tem baterias, com as caracteríscas
descritas, disponíveis, e que "este Regional tem Registro de
Preços de Bateria, eventualmente compatíveis, tendo por
Gestor a Seção de Almoxarifado/COMAP/SAD.", do que se
depreende, salvo melhor percepção, que, no âmbito da STI,
não há programação de compra do item.

Assim, se essa também for a realidade da
SEALMOX, indicada como gestora de ata vigente, as
aquisições do período limitam-se ao que consta destes autos,
ressalvada ulterior apuração de necessidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 24/03/2021, às 22:35, 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
0870862 e o código CRC 62FE2BC5.

0000752-33.2021.6.02.8000 0870862v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2021.
 
 
Senhor Secretário de Administração (cópia à

COMAP),
 
Com as devidas vênias ao Coordenador da COINF,

e em conformidade com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
21/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG, doc. SEI nº 0650433, esta
SEALMOX "atua como unidade integrante administrativa, e
como integrante técnico, o servidor ocupante da Função de
Assistente IV da Seção de Gerência de
Infraestrutura/COINF/STI, na gestão da Ata de Registro de
Preços nº 21/2019, firmada com a empresa R Tech Comércio e
Serviços Distribuidora EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
22.730.861/0001-68, para eventual fornecimento de material
de consumo - Bateria para no-break".

Ainda, a demanda das baterias é totalmente
controlada pela STI, não fazendo parte do plano de
contratações da SEALMOX, e sim daquela unidade.

Portanto, tramita na unidade o procedimento SEI
nº 0008954-33.2020.6.02.8000, para aquisição de 150 baterias
de nobreak, conforme ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
006/2020 – STI, 0769545.

A entrega encontra-se em atraso e há indicação
sugestiva nos autos com vistas à análise de aplicação de
penalidades à empresa, conforme previsto em edital, vide
Despacho SEALMOX 0845187 e Despacho SEGI 0846706.

Esta unidade, na tentativa de recebimento dos
materiais, por várias vezes entrou em contato com a empresa,
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via telefone, whatsapp e mensagens via e-mails, docs
SEI 0800424, 0806129, 0817241, 0817275, 0846934 e
também a COINF, conforme doc SEI 0827242.

Infelizmente, o representante da empresa R Tech
Comércio e Serviços Distribuidora EIRELI, apesar de nos
haver relatado que estava se empenhando em adquirir o
material para atender a nossa demanda,
mas encontrando grandes dificuldades no mercado, não as
formalizou oficialmente, mesmo lhe sendo recomendado
reiteradas vezes e até o presente momento, tampouco
entregou os itens empenhados. 

É o que temos a informar.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 25/03/2021, às 12:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0870943 e o código CRC 4AB84923.

0000752-33.2021.6.02.8000 0870943v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2021.
Retornem os autos à COMAP, para focar a

aquisição nos termos indicados no Despacho GSAD 0870862.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Técnico
Judiciário, em 25/03/2021, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871063 e o código CRC 719CE824.

0000752-33.2021.6.02.8000 0871063v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2021.
 
 
À SMR
 
Senhor Chefe,
 
No momento de aferição dos preços praticados para as

baterias, objeto destes autos, com o intuito de instruir a pretensa
contratação, a Seção de Instrução de Contratações confeccionou o
Despacho SEIC 0870373, onde, resumidamente, esclarece que as
referidas baterias são as mesmas utilizadas nas urnas eletrônicas,
como também externa uma preocupação, muito pertinente ao caso
em tela:

 
"Diante deste cenário, dado o alto valor das
aquisições comumente efetuadas por este
Regional, não entendemos prudente assegurar
que não será extrapolado o limite de R$
17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)
imposto pela Lei n º 8.666/93, para compras
de mesma natureza, no mesmo exercício
financeiro.
Outrossim, uma vez que a demanda de
baterias para as urnas eletrônicas já foi
suprida em data recente, não se considera
viável economicamente a abertura de
procedimento licitatório para aquisição de 02
(duas) baterias, com valor estimado de cerca
de R$ 300,00 (trezentos reais)."
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Nesse sentido, procuramos a unidade técnica
competente, no tocante às urnas eletrônicas, e questionamos a
possibilidade de cessão de 2 (duas) baterias para que fossem
utilizadas na Central de Alarme, para que a demanda fosse suprida
internamente, sem a necessidade de realização da supracitada
aquisição.

 
Baterias cedidas, o senhor Francisco, eletricista

deste Regional, procedeu ao teste e confirmou que as baterias eram
realmente compatíveis com as utilizadas na Central, contudo, a
referida Central apresentou uma nova mensagem de erro, que não
diz respeito às baterias, e já está sendo providenciado o conserto,
segundo relatado pelo eletricista.

 
Por fim, devolvo os presentes autos para ciência e demais

providências que entender necessárias.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 18/04/2021, às 22:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0871080 e o código CRC 5FD933FC.

0000752-33.2021.6.02.8000 0871080v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2021.
À Secretaria de Administração.
 
Após a substituição das baterias, como relatado no

Despacho COMAP 0871080, a central de alarme de incêndio
apresentou novo defeito, acusando o erro "linha em curto", de
forma que encontra-se sem funcionamento, deixando o prédio-
sede desprotegido do sistema de alarme de incêndio.

 
Diante do problema, a Seção de Manutenção e

Reparos solicitou uma inspeção da empresa V&D Serviços,
que resultou no Laudo Técnico (0891050), com breve
avaliação do sistema.

 
Conforme o referido laudo, há um ou mais

detectores de fumaça em curto e o cabeamento da instalação,
assim como a central de alarme encontram-se fora dos
padrões normativos atuais.

 
Foi observado, ainda, um escurecimento da placa

eletrônica da central, na região dos diodos e dos resistores,
evidenciando o superaquecimento dos componentes da placa,
podendo reduzir significativamente a vida útil do
equipamento.

 
Conclui-se, da interpretação do laudo, que será

necessário substituir a central de alarme de incêndio e todo o
cabeamento que faz a interligação entre a central e os
detectores de fumaça, os acionadores manuais e as sirenes
instaladas nos pavimentos do edifício-sede.
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Pelo exposto, evoluímos os autos para ciência da

situação, com a sugestão de se contratar uma nova instalação,
de modo a restabelecer a segurança do sistema de alerta de
incêndio.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 11/05/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891036 e o código CRC F3806400.

0000752-33.2021.6.02.8000 0891036v1
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V&D Serviços 
CNPJ: 15.712.653/0001-70 

Endereço: Rua Maria Albanira Gondim Lamenha , 3. Antares Cep: 57048-445 

 

LAUDO TÉCNICO 

Maceió – AL, 11 de maio de 2021.  

 

Em cumprimento ao Código de Segurança contra Incêndio e Emergências (COSIE -

Decreto Nº 26.414), Lei 7.456, Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros nº 01 e nº 

40, apresentamos este laudo com as verificações das instalações de combate de 

incêndio e pânico, com enfoque na análise do sistema de detecção de incêndio, 

localizado no Edifício Sede do Tribuna Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no 

Av. Aristeu de Andrade, 377 - Farol, Maceió - AL, CEP: 57051-900. 

Foi identificado os seguintes aspectos: 

• Há um ou mais detector de incêndio em curto circuito. Não é possível identificar 

quais são os laços em que se encontra a falha sem que seja feita a análise de 

todos os circuitos para encontrar a(s) falha(s). 

• A fiação para a detecção de incêndio encontra-se fora dos padrões e 

normatização atual. Está sendo feito o uso de cabos flexíveis (com dois cabos 

com a seção de 2,5mm² e um cabo de 1,5mm²), comumente utilizados em 

instalações elétricas. A legislação solicita que seja feito o uso de cabos 

blindados para alarme de incêndio.  

• O acionador manual utilizado também está fora dos padrões normativos atuais, 

exigidos pelo Corpo de Bombeiros, que pede, hoje, um acionador que funciona 

com um sistema de pressionar. 

• A central de alarme encontra-se fora dos padrões normatizados atualmente 

pelo corpo de bombeiros, recomendo a substituição da central. 

• O escurecimento da placa da central de alarme, na região dos diodos e dos 

resistores, conforme destacado na Foto 1, evidencia o superaquecimento dos 

componentes, que pode resultar em falha generalizada em pouco tempo. 
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V&D Serviços 
CNPJ: 15.712.653/0001-70 

Endereço: Rua Maria Albanira Gondim Lamenha , 3. Antares Cep: 57048-445 

Foto 1: Placa do circuito da Central de Alarme. 

   

Foto 2: Placa do circuito da Central de Alarme.

 

Este é o relatório. 

Atenciosamente, 

 

______________________________________________________________ 

Paulo Roberto dos Santos                                                                                                                         

Técnico de Eletrotécnica/Eletrônica                                                                                                             

CREA: 0251/91 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 1041 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 19 de maio de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Luís Pereira Duarte Amorim
Diretor Executivo da ORGANIZAÇÃO ARNON DE MELLO
Av. Aristeu de Andrade, 355
Maceó/AL
 
Assunto: Apresentação. Laudo. Central de Alarme.  Defeito.
Providências

 
Senhor Diretor,
 
Reporto-me ao ajuste firmado entre as Organizações

Arnon de Mello e este Tribunal Regional Eleitoral, com vistas à
locação do imóvel situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377,
Farol, Maceió/AL, imóvel este que abriga a sede deste Regional.

 
Pois bem. O prédio conta com uma Central de Alarme,

instalada no térreo, e que, no dia 22/01/2021, parou de funcionar,
apresentando nível baixo de carga das baterias. 

 
Diante desta situação, solicitamos o apoio de

Vossa Senhoria, que encaminhou o senhor Djalma, para avaliação do
caso e que constatou a necessidade de substituição das duas
baterias.

 
Contudo, após a troca das baterias, a referida Central

apresentou novo defeito, acusando o erro "linha em curto", de forma
que, embora com baterias novas, a mesma permaneceu sem
funcionar, deixando, assim, o prédio-sede deste Regional, desprovido
de sistema de alarme de incêndio.
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Preocupada com essa situação crítica, a Seção de
Manutenção e Reparos solicitou uma inspeção, realizada pela
empresa V&D Serviços, que gerou o Laudo Técnico, que segue
anexo, com breve avaliação do sistema.

 
Conforme o laudo em questão, há um ou mais detectores

de fumaça em curto e o cabeamento da instalação, assim como a da
Central de Alarme, encontram-se fora dos atuais padrões normativos,
entre outros problemas como, por exemplo, um escurecimento da
placa eletrônica da central, na região dos diodos e dos resistores,
evidenciando o superaquecimento dos componentes da placa,
podendo reduzir significativamente a vida útil do equipamento.

 
Nesse sentido, diante dos fatos acima citados,

solicitamos a Vossa Senhoria a avaliação do caso em tela, para que as
providências necessárias sejam tomadas, para que a Central de
Alarme seja consertada, ou substituída, com a normalização do
sistema, o mais rápido possível, tendo em vista o prejuízo que poderá
acarretar a este Regional, que hoje não pode contar com a segurança
do sistema de alarme de incêndio.

 
Por fim, colocamo-no à disposição para dirimir eventuais

dúvidas.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2021, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0894541 e o código CRC 63A4C2FE.

0000752-33.2021.6.02.8000 0894541v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
Remeto os presentes autos à SPAD (SPE), para

expedir o Ofício 1041 (doc. 0894541), que deve seguir
acompanhado do Laudo doc. 0891050.

Por se tratar de entrega em prédio vizinho ao
Tribunal, solicito que a remessa seja efetuado por
mensageiro, que deverá ser orientado a colher o recibo na
Unidade responsável do destinatário.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2021, às 15:33, 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
0894617 e o código CRC 729EEBE0.

0000752-33.2021.6.02.8000 0894617v1

Despacho GSAD 0894617         SEI 0000752-33.2021.6.02.8000 / pg. 45



Comprovante RECEBIMENTO OFÍCIO 1041/2021 - GSAD (0899439)         SEI 0000752-33.2021.6.02.8000 / pg. 46



Comprovante RECEBIMENTO OFÍCIO 1041/2021 - GSAD (0899439)         SEI 0000752-33.2021.6.02.8000 / pg. 47



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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
Retornem os autos à COSEG para, por intermédio

das unidades competentes da Coordenadoria, na forma abaixo
indicada, promover as medidas de acompanhamento ao
cumprimento da obrigação assinalada no Ofício 1041
(doc. 0894541):

a) SMR - providências relativas ao conserto efetivo
da central de alarme;

b) SAPEV - suporte quanto à comunicação com o
senhorio, conseidarndo se tratar de Unidade administradora
de prédios; e

c) SEGEC - avaliar as consequências contratuais
pelo não cumprimento da obrigação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2021, às 14:15, 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
0899482 e o código CRC 7E6A6462.

0000752-33.2021.6.02.8000 0899482v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2021.
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD (0894617), informo

que, nesta data, o Dr. Luis Pereira Duarte de Amorim, Diretor
Executivo - OAM, procedeu à resposta ao Ofício n.º 1041/2021
- GSAD, conforme evento 0900166.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 02/06/2021, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900173 e o código CRC DC5AE605.

0000752-33.2021.6.02.8000 0900173v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2021.
Em face da resposta da proprietária do imóvel

(doc. 0900166), na qual invoca cláusula contratual para
indicar a responsabilidade deste Órgão, na qualidade de
locatário, remeto os autos à SEGEC, para pronunciamento da
Unidade Gestora quanto ao elagado.

Por outro lado, remeto o feito à SMR, para ciência
da mencionada resposta e eventual pronunciamento, uma vez
que a locatária alega observância as normas técnicas
pertinentes, diferentemente do documento (0891050) que
instruiu nossa notificação (doc. 0894541).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2021, às 01:15, 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
0900444 e o código CRC BE122332.

0000752-33.2021.6.02.8000 0900444v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de junho de 2021.
Ao Chefe da SMR.
 
Senhor chefe, acuso ciência da resposta da

proprietária do imóvel (0900166) e esclareço que não tenho
conhecimento das atualizações de normas relativas a projeto
contra incêndio, de forma que não posso opinar acerca da
resposta da empresa.

Informo ainda que obtive a proposta de serviço
juntada ao evento 0910154, alertando que tal proposta não
inclui custos de materiais e nem de manutenção no
equipamento da central de alarme, uma vez que o proponente
afirma que só terá como avaliar custos após o início da
manutenção.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 29/06/2021, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0910155 e o código CRC 959A34E1.
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DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2021.
À SAPEV.
Com cópia à COSEG, para conhecimento.
 
Senhor Chefe,
 
Para atendermos a determinação contida no

Despacho GSAD 0900444, necessitamos realizar consulta aos
autos físicos que originaram o processo de locação.

Neste sentido, considerando que esta subscritora
não tem ido à sede do TRE/AL em cumprimento à Portaria
Conjunta que estabeleceu o trabalho remoto em razão da
pandemia de Covid-19, assim como sua situação de grupo de
risco, conforme reconhecido pela AAMO, solicitamos à essa
unidade fiscalizadora a consulta aos autos físicos do PA n°
4659/2013, que versa sobe a locação do prédio que sedia o
TRE/AL, e juntada a este processo de cópia da vistoria
realizada quando do recebimento do imóvel locado, bem como
do auto de análise técnica realizado pelo Corpo de Bombeiros
à época.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 30/06/2021, às 09:38, 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
0910218 e o código CRC 6BC6034C.
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DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
À SEGEC,
 
Prezada Servidora,
 
Em resposta ao Despacho SEGEC 0910218, informo

que o processo físico do PA nº 4659/2013, encontra se com a
servidora Luciana Breda.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 06/07/2021, às 10:26, 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
0913155 e o código CRC C1023E21.
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DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2021.
À SMR.
À Servidora Luciana Breda.
 
Prezada Servidora,
 
Em face da informação contida no Despacho

SAPEV 0913155, solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria
no sentido de juntar a estes autos cópia da vistoria realizada
quando do recebimento do imóvel locado que sedia este
TRE/AL, bem como do auto de análise técnica realizado pelo
Corpo de Bombeiros à época do recebimento do referido
imóvel, ambos os documentos contidos nos autos físicos do
PA n° 4659/2013.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por PAULA CRISTINA COSTA CORREIA,
Analista Judiciário, em 07/07/2021, às 08:20, 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
0913787 e o código CRC EBDFD4B5.
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DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2021.
À Luciana Brêda.
 
Senhora arquiteta,
 
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para

atendimento do Despacho SEGEC 0913787.
 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/07/2021, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0919478 e o código CRC 4BF2DB4A.
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/03/2022, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032292 e o código CRC F462CA48.

0000752-33.2021.6.02.8000 1032292v2
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