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E-mail - 0918185

Data de Envio:  
  16/07/2021 10:04:31 

De:  
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> 

Para: 
    prevent.engenharia@yahoo.com 

Assunto:  
  TRE/AL - Renovação Contratual - Contrato nº 18/2020 

Mensagem:  
  Prezados da Prevent/Prevelar, 

Tendo em vista que o contrato TRE/AL nº 18/2020 celebrado com a PREVELAR MANUTENCAO EM AR
CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA, CNPJ nº 29.080.486/0001- 05, vige até o dia 06/10/2021, solicito a Vossa
Senhoria que apresente manifestação acerca do interesse na renovação da vigência da contratação, por mais 12
(doze) meses nos termos da CLAÚSULA DEZ - DA VIGÊNCIA. 

Outrossim, considerando: 

01. A notória restrição orçamentária por que passa o Governo Federal, em particular, este TRE/AL; 
02. O histórico de bom pagamento por parte do TRE/AL; e 
03.Que a renovação da contratação, em cenário, econômico nacional, ainda adverso, é a garantia de manutenção de
receita por parte dessa Empresa. 

Indago quanto a possibilidade de manutenção dos valores atuais em caso de aceite da renovação. 

Gentileza confirmar o recebimento deste. 

Após o recebimento deste, o prazo para manifestação será de 2 (dois) dias úteis. 

Cordialmente, 

Guilherme Machado Rebelo 
Chefe da Seção de Gestão de Contratos 
Coordenadoria de Serviços Gerais 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
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Salvador, 16 de junho de 2021 

Ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - ALAGOAS  

Ref.: Contrato 018/2020;  

Att.: Divisão de Contratações e Gestão Contratual. 

Assunto.: Prorrogação de prazo de vigência contratual  

 

Ilmo. Sr.(a) 

Considerando a previsão do termino da vigência do contrato nº 018/2020 supra referido prevista 

para 06 de outubro de 2021; 

Considerando a necessária continuidade dos serviços, objeto contratado, especialmente por se 

tratar de serviços essenciais e com especificidade técnica; 

Cumpre ressaltar, a manutenção vantajosa dos preços propostos e adequados aos de mercado, 

nos termos do artigo 57, inciso II da lei 8.666/93, onde dispensamos o reajuste anual.  

Requer que seja aberto processo administrativo para a avaliação da continuidade do objeto 

contratado, com a necessária prorrogação de prazo pactuada por meio de aditivo. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Eng. Mario Alves de Pinho Neto 

CPF: 034.762.085-08 / CREA 76266 BA 

PREVELAR MANUTENÇÃO EM ELEVADORES E AR CONDICIONADO LTDA 

CNPJ: 29.080.486/0001-05 
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Contrato nº 18/2020
Processo nº 001005-55.2020.6.02.8000

Pregão nº 44/2020

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  DE  MANUTENÇÃO  DE
ELEVADORES,  CELEBRADO  COM  A
EMPRESA  PREVELAR MANUTENCAO EM
AR  CONDICIONADO  E  ELEVADORES
LTDA.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377-
Farol,  Maceió/AL,  inscrito  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  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  PREVELAR
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA, CNPJ nº 29.080.486/0001-
05,  com endereço na Rua da Grécia,  Edf  Serra  da Raiz,  165,  sala  504,  comercio  –
Salvador-BA,  CEP:  40010-01, Tel:  (71)  3034  0055  e  (71)  99294  5959,  E-mail:
prevent.engenharia@yahoo.com,  daqui  por  diante  denominada CONTRATADA, neste
ato representada por  Mario Alves de Pinho,  Engenheiro, CREA 76266-BA, inscrito no
CPF sob o nº 034.762.085-08,  resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELEVADORES, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, devendo
ser observadas as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este  contrato  será  regido  pela  Lei  n.º  10.520,  de  17/07/2002,  e  pelo
Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 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 – Aplica-se, também, a Resolução nº  15.787, de 15/02/2017, do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 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 prestação dos serviços continuados manu-
tenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, nas condições e especificações descritas no edital
do Pregão Eletrônico nº 44/2020 e seus anexos.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços deverão ser prestados em dois  elevadores da marca
OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/en-
tradas, comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Ro-
tação: 1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede administrativa do TRE/AL,
localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa contratada deverá, no momento da manutenção preventiva ou
corretiva,  executar  os  devidos  testes,  lubrificações,  regulagens,  limpezas,  ajustes  e
reparos  necessários,  incluindo  a  substituição  de  qualquer  parte/peça  eletrônica,
mecânica, hidráulica ou de acabamento, sem exceção; essa substituição será realizada
numa base de troca por outra nova e original, de forma a manter as características orig-
inais dos elevadores, tornando-se a parte substituída propriedade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O fornecimento de peças e componentes ficará a cargo da
CONTRATADA,  assim  como  a  aplicação  de  quaisquer  materiais  complementares
necessários aos trabalhos,  tais  como: ferramentas, instrumentos de medição, lubrifi-
cantes, graxas, fluídos de arrefecimento, produtos de limpeza, isolantes, etc., que cor-
rerão às expensas da empresa contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Em toda manutenção preventiva ou corretiva realizada, es-
tando o serviço em conformidade com as condições e exigências contratadas, o FISCAL
atestará, na forma e prazo estabelecidos neste  contrato,  a execução e conclusão do
serviço prestado, sem o que as obrigações da CONTRATADA não serão dadas por con-
cluídas pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A manutenção preventiva tem por objeto todo e qualquer pro-
cedimento destinado a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos elevadores, con-
servando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e normas técnicas
específicas, incluindo as trocas autorizadas de peças que se fizeram necessárias ao seu
bom funcionamento.  Os serviços de manutenção preventiva serão executados men-
salmente.

PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados
por técnicos da CONTRATADA, mensalmente, em horário compatível  com o expediente
do  TRE/AL, sob supervisão de fiscal designado pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUINTO - A manutenção preventiva compreenderá a inspeção dos compo-
nentes elétricos, eletrônicos e mecânicos, regulagens, ajustes, lubrificações, limpezas,
testes e correções necessárias ao perfeito, econômico e seguro funcionamento dos ele-
vadores.

PARÁGRAFO SEXTO -  A  CONTRATADA efetuará os serviços de manutenção preventiva
em todos os componentes dos elevadores, entre eles: relês, chaves, contadores, con-
juntos eletrônicos e demais componentes dos armários  de comando seletor, redutor,
polia, rolamento, mancais de motor e gerador, limitador de velocidade, aparelho sele-
tor, fita, pick-up, cavaletes, interruptores e indutores, limites, guias, cabos de aço, ca-
boselétricos, dispositivos de segurança, contrapeso, para-choques, polias diversas, ram-
pas mecânicas e eletromagnéticas, cabina, operadores elétricos em geral, fechadores,
trincos, fixadores, tensores, corrediças, botoeiras, sinalizadores e demais equipamen-
tos, casas de máquinas e poço, procedendo às verificações, regulagens, ajustes, lubrifi-
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cações,  limpezas, testes e correções,  a fim de proporcionar funcionamento perfeito,
econômico e seguro dos elevadores.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Para cada manutenção preventiva realizada, a CONTRATADA dev-
erá elaborar Relatório de Manutenção, a ser entregue ao(s) servidor(es) que a Adminis-
tração nomear como FISCAL(IS) do contrato, contendo check-list com informações de
todos os itens que compõem os elevadores e atual situação, devendo ser informado
também a data  de  realização da manutenção, situação operacional dos elevadores,
itens com defeito, peças e materiais substituídos, identificação do técnico que realizou
a manutenção, entre outros.

PARÁGRAFO OITAVO - As peças de reposição utilizadas na manutenção preventiva serão
fornecidas pela empresa a ser contratada.

PARÁGRAFO NONO - A empresa contratada deverá executar manutenção preventiva em
intervalos obrigatoriamente não superiores a 01 (um) mês nos elevadores, realizando as
verificações/testes, bem como os demais que julgar necessários para mantê-los em per-
feito estado de funcionamento e perfeita condição de segurança.

PARÁGRAFO DEZ - A Manutenção Preventiva deverá ser realizada, desde que acordada
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito)  horas,  no período de segunda a
sextafeira, no horário de funcionamento do TRE/AL.

PARÁGRAFO ONZE -  A empresa contratada deverá realizar os serviços de assistência
corretiva e de plantão por meio do envio de profissional técnico ao prédio deste Tri-
bunal, a pedido da CONTRATANTE, para eliminação de falhas e outras providências, tan-
tas vezes quantas forem necessárias, preenchendo, na ocasião, uma Ordem de Serviço,
onde deverá constar dados gerais como: marca, modelo, local da instalação, defeito
reclamado, solução apresentada, relação de peças substituídas, data e horários inicial e
final do serviço, além da identificação do técnico que prestou o atendimento, sendo que
uma via da Ordem de Serviço deverá permanecer com o fiscal designado por este Tri-
bunal.

PARÁGRAFO DOZE - Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre
quando solicitados pelo TRE/AL, em função da ocorrência de quebras ou da constatação
de  mau  funcionamento  dos  elevadores,  e  consistirão  de  todos  os  procedimentos
necessários a colocá-los em seu perfeito estado de uso, compreendendo, inclusive, as
necessárias substituições de peças, ajustes e reparos, em consonância com os manuais
e normas técnicas específicas, além das descritas neste contrato. Em qualquer caso, a
peça fornecida para reposição deverá ser nova, original e garantida pelo prazo mínimo
de 06 (seis) meses.

PARÁGRAFO TREZE - A empresa responsável pela manutenção deverá atender aos cha-
mados para manutenção corretiva independentemente das datas marcadas para manu-
tenção preventiva.

PARÁGRAFO CATORZE -  Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos
pelo TRE/AL quando os equipamentos atingirem o funcionamento ideal especificado nos
manuais técnicos correspondentes, dentro dos prazos estabelecidos.

PARÁGRAFO QUINZE -  A manutenção corretiva deverá ser realizada no período de se-
gunda a sexta-feira,  preferencialmente,  durante o  horário  de funcionamento  do  Tri-
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bunal,  para  recolocação  dos  equipamentos  em  funcionamento  normal  ou  outras
providências. Os chamados deverão ser atendidos em até 2 (duas) horas, após a solici-
tação técnica que será feita por telefone. Independentemente do defeito, a regulariza-
ção deverá ocorrer em até 12 (doze) horas, contadas a partir da comunicação da inop-
erância.

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Caso não haja a possibilidade de cumprimento da obrigação
no  prazo  estabelecido acima, deverá a empresa colocar os elevadores em funciona-
mento em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, contadas do encerramento
das 12 (doze) horas iniciais, se for o caso, mediante substituição provisória da parte de-
feituosa por outra similar, desde que afastados os riscos de agravamento posterior do
problema ou de diminuição da vida útil dos elevadores e asseguradas a segurança do
pessoal e das instalações do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO  DEZESSETE  -  Ocorrendo  a  hipótese  descrita  no  item  anterior,  a  CON-
TRATADA de tudo lavrará relatório circunstanciado que será entregue ao fiscal no final
do atendimento. No relatório, além de firmar declaração de que a solução provisória
não acarretará qualquer espécie de risco aos elevadores e à CONTRATANTE, deverá con-
star a justificativa para o procedimento adotado, bem como a previsão de retorno dos
elevadores às suas características originais, cujo prazo máximo fica desde já estipulado
em 07 (sete) dias, quando só então o serviço será dado por concluído.

PARÁGRAFO DEZOITO - Deverá ser realizado atendimento de plantão no período de se-
gunda a sexta-feira, durante o horário de funcionamento do Tribunal, e aos sábados,
domingos e feriados em período integral, para normalização inadiável do funcionamen-
to dos elevadores, aplicando todo o material  necessário e existente em estoque de
emergência; caso haja a necessidade de utilização de componente não existente em es-
toque de emergência e/ou serviços de oficina, a normalização de funcionamento dar-se-
á a partir do primeiro dia útil subsequente à paralisação dos elevadores e em seu horá-
rio normal de atendimento. Os chamados deverão ser atendidos em até 02 (duas) horas
após a solicitação de assistência.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

O valor global estimado para o presente contrato é de R$ 29.760,00 (vinte
e nove mil, setecentos e sessenta reais), considerando o valor mensal de R$ 2.480,00
(dois mil, quatrocentos e oitenta reais) e o período previsto para vigência contratual de
doze meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nos preços acima já estão incluídos os custos com a eventual
reposição de peças novas e originais, que serão suportados pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO  – 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 mensalmente, mediante a apresentação da
Nota Fiscal de Serviços, ou outro documento hábil e pertinente ao objeto, através de
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ordem bancária de crédito em conta corrente, previamente informada, em até 10 (dez)
dias úteis, devidamente atestada pela Coordenadoria de Serviços Gerais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante do 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 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;
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

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor designado, bem
como fiscalizada e atestada pelo Fiscal designado pela Secretaria de Administração do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ÚNICO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias e/
ou convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO
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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° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços
de Terceiros –  Pessoa Jurídica),  compromissados pela  nota  de  empenho  n°
2020NE000691, de 21/09/2020, no valor de R$  8.101,33 (oito mil, cento e um reais e
trinta e trêS centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO -  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à
conta  das  dotações  orçamentárias  respectivas,  sendo  indicados  por  meio  de
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), fornecida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL;

b) 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 dos materiais  empregados ou da execução dos
serviços no prazo máximo de 7 (sete) dias, a partir da comunicação efetuada
pela fiscalização ou gestão contratual;

c) Não subcontratar parcial e/ou globalmente os serviços;

d) Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Adminis-
tração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do con-
trato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento empreendidos pelo TRE/AL;

e) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde
que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que
nas dependências do TRE/AL;

f) Implantar, de forma adequada, supervisão dos serviços, de modo a  obter
uma operação correta e eficaz;

g) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los no seu
estado original, caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-
los;

h) Executar de forma a garantir os melhores resultados, cabendo ao (à) CON-
TRATADO(A)  otimizar a gestão de seus recursos humanos e materiais, com
vistas à qualidade dos serviços e à satisfação do CONTRATANTE;

i) Usar tão somente peças novas e originais, instrumentos e ferramentas re-
comendadas pelo fabricante do elevador onde deverão ser efetuadas as ma-
nutenções preventivas e corretivas, bem como garantir todos os serviços de
peças conforme as normas estabelecidas pelo fabricante;

j)  Apresentar,  sempre  que  solicitado,  os  documentos  que  comprovem  a
procedência das peças que necessitarem de substituição;

k) Fornecer materiais, produtos e equipamentos de trabalho, principalmente
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de segurança, coletivos e individuais, tais quais Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs, adequados e necessários à consecução dos serviços cons-
tantes deste Termo de Referência, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE,
responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos materiais, produtos e
equipamentos empregados;

m)  Promover  a  sinalização  e  proteção  adequadas  relativas  aos  serviços,
principalmente nas áreas de risco de acidentes;

n)  Comunicar  ao  Gestor  ou  Fiscal  do  contrato,  por  escrito,  qualquer
anormalidade  ou  inconsistência,  de  caráter  urgente,  prestando  os
esclarecimentos julgados necessários e apresentando solução técnica para
sua correção;

o) Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substitui-
ções de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para
a prestação dos serviços;

p) Fornecer manuais de reparos e catálogos de peças do elevador;

q) Apresentar obrigatoriamente prazo de garantia dos serviços e das peças
de reposição, para estas, no mínimo de 06 (seis) meses;

r) Utilizar pessoal técnico qualificado, instruído e contratado pela empresa
responsável, devidamente uniformizado e identificado para os serviços refe-
renciados neste projeto;

s) Responsabilizar-se pelas despesas operacionais decorrentes da remessa e
devolução de partes e peças que tenham sido reparadas em suas dependên-
cias ou de terceiros, bem como as decorrentes de deslocamento de pessoal,
diárias, alimentação, etc., necessárias à conclusão dos serviços prestados;

t) Responsabilizar-se por todo o material sucateado, embalagens, etc., que
será de sua propriedade, sendo ainda de sua total responsabilidade, adequa-
damente,  a respectiva remoção e destinação final, em prazo não superior a
48 (quarenta e oito) horas;

u) Comunicar ao fiscal, para prévia autorização da Secretaria da Administra-
ção, quando houver necessidade de trabalhos extraordinários após o horário
estipulado ou em finais de semana e feriados, sem ônus adicional à CONTRA-
TANTE;

v) Refazer de imediato, sem ônus para a  CONTRATANTE,  qualquer trabalho
inadequadamente executado e recusado pela fiscalização;

x) Comunicar ao fiscal, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) ho-
ras, a realização de quaisquer serviços que possam interferir no perfeito fun-
cionamento dos elevadores ou na rotina do TRE/AL;

w) Comunicar e justificar ao fiscal, eventuais motivos de força maior que im-
peçam a realização dos trabalhos especificados, devendo agendar, de imedi-
ato e em comum acordo com a  CONTRATANTE,  nova data para a execução
dos serviços, observados em qualquer hipótese, os prazos máximos de con-
clusão estabelecidos neste Termo;

y)  Estar ciente de que a substituição de peça ou modificação elétrica, ele-
trônica, mecânica ou de acabamento diferente da do projeto original e que
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caracterize modernização, deverá ser precedida de apresentação de pro-
posta comercial, para prévia aprovação da CONTRATANTE, instruída com or-
çamento detalhado e documentos técnicos (laudos, medições, ensaios, etc.),
de forma a ficar caracterizada e comprovada a necessidade da atualização
sugerida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - São obrigações da CONTRATADA quanto à sustentabilidade:

a) Responsabilizar-se pelo recolhimento das peças e componentes defeituosos
substituídos, efetuando o descarte ecologicamente correto, nos termos da legis-
lação ambiental vigente (municipal ou estadual) ou legislação específica ao ob-
jeto;

a.1) Para comprovação do cumprimento do item anterior, a empresa de-
verá  apresentar,  juntamente  com o  faturamento  mensal,  documento
comprobatório  de que efetuou o descarte ambientalmente correto das
peças ou componentes recolhidos;

b) Comprometer-se a observar as normas de economia de energia elétrica e
água, eventualmente necessárias para o desempenho dos serviços, em aten-
dimento aos critérios de sustentabilidade adotados pela Justiça Eleitoral;

c) Responsabilizar-se pela manutenção das áreas de trabalho limpas, organi-
zadas e sinalizadas. A proteção e segurança do pessoal envolvido nos servi-
ços, bem como a prevenção de acidentes com os funcionários e visitantes do
prédio é também de inteira responsabilidade da empresa contratada para os
serviços de manutenção do elevador.

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 empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou
parente  em linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas,
assim como de  servidores  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e  assessoramento
vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades  situadas  na linha hierárquica da área
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do
Conselho  Nacional  de  Justiça  (com  a  nova  redação  dada  pelo  art.  1º  da  Resolução
229/2016-CNJ).

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:
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a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidores que se-
rão designados como Gestor e Fiscal;

b) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada
na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas perti-
nentes.

CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

O  prazo  de  vigência  será  contado  da  data  de  assinatura  do  termo
contratual, com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos
até o limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato  no
Diário Oficial da União.

CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará  impedido  de  licitar  e  de  contratar  com  a  União  e  será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas
em edital  e no contrato e das demais  cominações legais,  garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  -  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, 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.
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PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá,
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

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

b) Multa de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) ao dia, até o limite
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou
na correção de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do contra-
to;

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

PARÁGRAFO QUARTO -  O valor da multa, apurado após regular procedimento adminis-
trativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobra-
do 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 reais e comprovados.

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

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

PARÁGRAFO OITAVO -  Se o contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts.
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.

PARÁGRAFO  NONO  -   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
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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 da Justiça
Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO TREZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

PARÁGRAFO CATORZE -  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

CLÁUSULA DOZE – DO REAJUSTE

O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da
variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo,
sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério
os valores praticados no mercado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extin-
to ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as par-
tes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

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 QUATORZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA
DA CONTRATADA
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações
e  às  estipulações  da  proposta  de  preços  da  Contratada  (evento  SEI nº  0734265),
constantes no procedimento administrativo nº 0001005-55.2020.6.02.8000.

CLÁUSULA QUINZE  - DA PUBLICAÇÃO
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O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União,
na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

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 assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições
estabelecidas nas cláusulas deste contrato,  que,  lido e achado conforme, vai  assinado
pelos representantes a seguir:

Maceió/AL, 07 de outubro de 2020.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa:

Mario Alves de Pinho
Representante da Empresa
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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: 29.080.486/0001-05 DUNS®: 944994549
Razão Social: PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PREVENT MANUTENCAO CONS EM AR CONDICIONADO E

ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/10/2021
FGTS 07/08/2021
Trabalhista Validade: 03/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 06/08/2021
Receita Municipal Validade: 11/07/2021 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/07/2021Validade:

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

Emitido em: 19/07/2021 15:07 de
CPF: 777.193.014-04      Nome: ANDRE FRAZAO DE OMENA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 19/07/2021 15:11:52 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 29.080.486/0001-05 
 
 
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 

Certidão Consolidada TCU (0918974)         SEI 0005210-93.2021.6.02.8000 / pg. 16

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2021.
À SMR
Senhor Fiscal,
 
Considerando que o Contrato nº 18/2020 (0918942)

vige até o dia 06/10/2021, solicita-se informar, com vistas
à prorrogação da avença, se a empresa atende de forma
satisfatória à execução dos serviços.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 19/07/2021, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0918981 e o código CRC 9E4F31F2.

0005210-93.2021.6.02.8000 0918981v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2021.
À SEGEC
 
Senhor Chefe,
 
Em atenção ao Despacho

SEGEC 0918981, considerando que o Contrato nº 18/2020
(0918942) tem vigência até o dia 06/10/2021, a fiscalização
informa, com vistas à prorrogação da avença, que a empresa
atende de forma satisfatória à execução dos serviços.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 20/07/2021, às 14:55, 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
0919418 e o código CRC A1F67268.

0005210-93.2021.6.02.8000 0919418v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

Empresa: PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA portadora do
CNPJ: 29.080.486/0001-05

Procedimento Administrativo: 0005210-
93.2021.6.02.8000

 

Contrato:
18/2020

 

Objeto: Prestação dos serviços continuados manutenção preventiva e
corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de
peças novas e originais

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 
Consta dos autos, a seguinte
documentação geral
necessária a quaisquer alterações
contratuais?

SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado? X  Edital 0727087

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  Contrato 18/2020 0918942

3 Eventuais termos aditivos e de  X  
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3 apostilamentos precedentes?  X  

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

X  
Extrato Contrato 18/2020 - 0785762

 

5

O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

X  
Este pedido de renovação do Contrato
10/2017 está sendo enviado no prazo
detterminado pela Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

6

Consulta ao SICAF para verificar se há
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a
Administração contratante?

X  0918972

7
Previsão de recurso orçamentário
para suportar a despesa, conforme
o caso.

X  SGO

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização da prorrogação
contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada
demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do
contrato?

X  0918940

 

2

Manifestação fundamentada da gestão
acerca de: a) histórico de execução do
contrato; b) necessidade da
prorrogação; e c)
eventual manutenção das condições
vantajosas do ajuste?

X  

a) o histórico de execução primeiro ano
do Contrato nº 18/2020 se deu sem
quaisquer intercorrências, sendo que
não consta registro de aplicação de
sanção à contratada.

b) deve ser realizada pela unidade
técnica 0919418

c) a ser realizada pesquisa de preços
pela SEIC
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3

Manifestação fundamentada da gestão
acerca da manutenção, pela
contratada, ao longo da execução do
ajuste, das condições de habilitação
que foram exigidas na licitação?

X  

A gestão Certifica que durante toda a
vigência contratual a empresa PREVELAR
SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
portadora do CNPJ: 29.080.486/0001-05
manteve as condições de
habilitação: Regularidade Fiscal e
Trabalhista Federal e Qualificação
Econômico-Financeira.

A qualificação técnica deve ser atestada
pela SMR.

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal X    0918972

4.2Fazenda Pública Estadual X  0918972

4.3Fazenda Pública Municipal X    0918972

4.4INSS X    0918972

4.5FGTS X  0918972

4.6Justiça do Trabalho X    0918972

5 Consta previsão contratual de
exclusão dos custos não renováveis?  X Não se aplica

5.1Caso positivo, foram analisados e
excluídos?  X Não se aplica

 

Fiscal de contrato: SMR Gestor de contrato: SEGEC

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/07/2021, às 15:06, 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
0920082 e o código CRC 6D265AE6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
À SAD
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 18/2020.

Manutenção de Elevadores.
Vigente até 06/10/2021.
Contrato nº 18/2020 (0918942)

Portaria Designatória Gestão/Fiscalização (0793278)

 

 
Senhor Secretário,
 
Trata-se renovação contratual referente ao Contrato nº

18/2020 celebrado entre este Regional e a empresa PREVELAR
SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, cujo vencimento dar-se-á no
próximo dia 06/10/2021.

 
O valor mensal atualmente contratado é de R$ 2.480,00

(dois mil, quatrocentos e oitenta reais) para realização de serviços
continuados manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais.

 
A empresa apresenta manifestação de interesse na

renovação contratual, 0918940, dispensando o reajuste anual.
 
Impende destacar que é imprescindível a análise da

unidade técnica (SMR) acerca dos serviços prestados e da regular
prestação dos serviços pela contratada.
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No que tange à análise administrativa da contratação,
com vistas à necessária renovação, informamos:

 
1. A prorrogação contratual se justifica em função dos

serviços de manutenção dos elevadores serem de natureza contínua,
portanto, imprescindíveis ao funcionamento das atividades fins
deste órgão.

2. Para a prorrogação existe previsão contratual,
conforme Cláusula Dez do Contrato nº 18/2020. Nesse sentido, insta
ressaltar que em 06/10/20121 o referido contrato completará 12
(doze) meses de vigência, podendo ser prorrogado por mais 48
(quarenta e oito) meses, o que perfaz um total de 60 (sessenta)
meses, portanto, dentro da previsão legal de até 60 (sessenta) meses.

3. Durante a vigência do contrato não constatamos a
aplicação de sanção por descumprimento contratual.

4. A Contratada já se manifestou interessada na
prorrogação contratual, 0918940.

6. Quanto ao reajuste, a contratada manifestou não ter
interesse em exercer o seu direito. 

7. A previsão orçamentária deverá ser informada pela
SGO.

8. Em obediência ao estabelecido através da Portaria
GPRES nº 226/2018, anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Prorrogação Contratual) - 0920082.

 
Promovemos a juntada das seguintes certidões:
 

1. SICAF - 0918972;
2. CONSOLIDADA TCU - 0918974
3. SIMPLES NACIONAL - 0918976

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria e

ao Ilustre Coordenador da Coseg para ciência e continuidade da
presente renovação contratual, inclusive para emissão de parecer
técnico pela Seção de Manutenção e Reparos - SMR.

 
Respeitosamente,
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Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 21/07/2021, às 17:26, 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
0920098 e o código CRC 79FE9E81.

0005210-93.2021.6.02.8000 0920098v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
 
À SEIC para verificação da vantajosidade da

prorrogação contratual pretendida.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 22/07/2021, às 10:33, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920351 e o código CRC 6C89EABF.

0005210-93.2021.6.02.8000 0920351v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2021.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de manifestação da empresa contratada

para realização de manutenção preventiva e corretiva dos 02 (dois)
elevadores da sede deste Tribunal (contrato nº 18/2020), incluindo a
reposição de peças novas e originais, demonstrando interesse na
prorrogação da atual avença.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para verificação da vantajosidade da pretensa
prorrogação.

 
Após pesquisa realizada através da plataforma "Banco de

Preços", chegamos ao valor médio mensal de R$ 1.233,33 (mil
duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) por elevador
(0928327), o que nos dá o seguinte panorama:

 

FONTE Valor Unitário
mensal

Valor total
mensal

Valor total
(12
meses)

Valor médio Banco de
Preços R$ 1233,33 2.466,66 29.599,92

Proposta de renovação R$ 1240,00 2.480,00 29.760,00

 
A empresa manifestou concordância com a renovação

contratual, mantendo-se o valor atualmente contratado para  os
serviços de manutenção dos equipamentos, bem como apresenta
regularidade junto ao SICAF, TCU, CNJ e Portal Transparência, sem
registro no CADIN, tudo conforme Despacho SEGEC 0918981.
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Tendo em vista que a presente renovação representa uma

economia com os custos de um novo procedimento licitatório e ante a
proximidade entre o valor estimado e aquele da renovação, entende-
se, s.m.j, que está demonstrada a vantajosidade da prorrogação
contratual. Observe-se também o fato do contrato encerrar sua
vigência no mês de outubro.

 
Aproveitamos o ensejo para renovar a certidão SICAF

0928328.
 
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 09/08/2021, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/08/2021, às 17:33, 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
0922290 e o código CRC E7C4BA1B.

0005210-93.2021.6.02.8000 0922290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto

Realização  de  manutenção  preventiva  e  corretiva  dos  elevadores
pertencentes  a  este  Tribunal,  incluindo a  reposição de  peças  novas e
originais, conforme as exigências contidas em Termo:

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito)
pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC
B2,  inversor  de  Frequência:  OVF  20,  Potência  do  Motor:  15Kw,
Rotação:  1.410  rpm,  Tensão:  380  v,  instalados  no  prédio  da  sede
admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de Maceió/AL, na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências
contidas neste TR.

2. Valor  Estimado:
Os custos devem ser realizados através de pesquisa de preços a ser
realizada pela SEIC.

3. Descrição dos Itens

a) 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito)
pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC
B2,  inversor  de  Frequência:  OVF  20,  Potência  do  Motor:  15Kw,
Rotação:  1.410  rpm,  Tensão:  380  v,  instalados  no  prédio  da  sede
admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta cidade de Maceió/AL, na
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

4. Justificativa

Contratação de empresa especializada como forma de garantir o perfeito
funcionamento do elevador instalado no Edifício-Sede deste Tribunal,
proporcionando  condições  ideais  de  funcionalidade  e  segurança  nos
deslocamentos.

5. Condições Gerais

As proponentes  interessadas  na prestação dos serviços  contidos  neste
Termo de Referência poderão vistoriar o elevador existente no edifício
sede  deste  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  para  perfeito
conhecimento  do  objeto  licitado,  inclusive  inteirar-se  das  condições
físicas existentes para possível retirada e reinstalação de equipamentos,
em companhia de servidor lotado na SMR designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, durante o horário de expediente do Tribunal;

SEI/TRE-AL - 0665649 - Termo de Referência https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...
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A  vistoria  referida  no  item  anterior  só  poderá  ser  feita  por  técnico
credenciado da proponente interessada;

O método, tecnologia, tipo e quantitativo de materiais empregados, bem
como a solução utilizada pela CONTRATADA deverão ser adequados e
suficientes à perfeita execução dos serviços previstos neste Termo e ao
seu objetivo;

A conclusão dos serviços previstos neste Termo não exime o prestador
de responder pelos  vícios  aparentes  e/ou ocultos segundo disposições
legais  e  deste  instrumento,  bem  como  normas  de  proteção  ao
consumidor.

No preço estarão  inclusos  todos os  encargos e  tributos  incidentes  na
contratação além de eventuais despesas de deslocamento. 

6. Local de Execução
Os  serviço  deverão  ser  executados  no  edifício  sede  deste  Tribunal
Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  Av.  Aristeu de  Andrade,  377 -  Farol,
Maceió - AL, 57051-900. 

7. Unidade
Fiscalizadora

Seção de Manutenção e Reparos TRE-AL

8. Unidade Gestora Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Audeir Peixoto 

Engenheiro - Seção de Manutenção e Reparos - SMR

Maria Clara Tenório Gonçalves Moreira 

Estagiária SEGEC 
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Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de Seção, em
09/03/2020, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO, Analista
Judiciário, em 09/03/2020, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0665649 e o código CRC 47D1F61B.

0001005-55.2020.6.02.8000 0665649v1
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E-mail - 0923524

Data de Envio: 
  29/07/2021 11:55:45

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

Para (com cópia oculta):
    davydson.souza@otis.com
    comercialliftservice@hotmail.com
    lifttech@lifttech.com.br
    atendimento@liftservice.com.br
    elemacelevadores1@gmail.com
    elemacelevadores@gmail.com
    sgcomercioelevadores@gmail.com
    manutecnica.al@hotmail.com
    diagonalrep@hotmail.com
    manureinaldo@terra.com.br
    jibarafa@gmail.com
    manutecnica@hotmail.com
    manutecnica.al@gmail.com
    elevadoresversatil@gmail.com
    joaocosta@dibasaelevadores.com.br
    ctorres@thyssenkruppelevadores.com.br
    ctorres@tsur.com.br
    alex.jesus@otis.com
    vendas@zetec.com.br
    contato@astecelevadores.com.br

Assunto: 
  Proposta manutenção de elevadores TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita de orçamento para contratação de manutenção
preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas
e originais:

- 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito) pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze)
paradas/entradas, comando: LC B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação:
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede admnistrativa deste Tribunal; localizada nesta
cidade de Maceió/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências contidas neste TR anexo.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0923520_TR___Elevador.pdf
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De: Elevadores Versátil <elevadoresversatil@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 30/07/2021 09:57 AM
Assunto: [seic] Proposta manutenção de elevadores TRE-AL

Bom dia!

Acusamos o recebimento. Na oportunidade, informamos que não temos interesse na
cotação.
Não atuamos neste estado. 

Atte. 
Denize Sena 

Em qui., 29 de jul. de 2021 às 11:55, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados Senhores,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas necessita de orçamento para
contratação de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais:

- 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com capacidade para 8 (oito)
pessoas ou 650 kg, com 14 (quatorze) paradas/entradas, comando: LC
B2, inversor de Frequência: OVF 20, Potência do Motor: 15Kw, Rotação:
1.410 rpm, Tensão: 380 v, instalados no prédio da sede admnistrativa
deste Tribunal; localizada nesta cidade de Maceió/AL, na Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, Farol.

Incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme exigências
contidas neste TR anexo.

--

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt
Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=QR8KN28NM8...

1 de 2 04/08/2021 13:53
E-mail  (0926016)         SEI 0005210-93.2021.6.02.8000 / pg. 35



Arquivo: ATT00003.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=QR8KN28NM8...

2 de 2 04/08/2021 13:53
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Item 1: Manutenção elevadores da sede

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.050,00R$ 1.050,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

Procuradoria da Republica no Estado do Parana

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção

preventiva e corretiva, incluso fornecimento total das peças e insumos

necessários, a serem executados em 1 elevador de passageiros OTIS, modelo

GNL, com 7 paradas, instalado no edifício-sede da unidade jurisdicionada da

Procuradoria da República no Paraná localizada em Foz do Iguaçu /PR..

Descrição:Descrição: Inspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada RolanteInspeção e Avaliação de Manutenção - Elevador / Escada Rolante -

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluso

fornecimento total das peças e insumos necessários, a serem executados em 1

elevador de passageiros OTIS, modelo GNL, com 7 paradas, instalado no edifício-

sede da Procuradoria da República no Município de Foz do Iguaçu, unidade

jurisdicionada da Procuradoria da República no Estado do Paraná.

Data:Data: 16/04/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:200053

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/04/2021 15:38

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.810.747/0001-12
* VENCEDOR *

E W T BRASIL ELEVADORES LTDA R$ 1.050,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluso fornecimento total das peças e insumos necessários, a serem executados em 
1 elevador de passageiros OTIS, modelo GNL, com 7 paradas, instalado no edifício-sede da Procuradoria da República no Município de Foz do Iguaçu, unidade ju
risdicionada da Procuradoria da República no Estado do Paraná.                                        

Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone: Email:Email:

R AUGUSTO DE SOUZA BRANDAO, 78 Egmar batista dos Santos (43) 3026-6355 ewtbrasilelevadores@gmail.com

Relatório gerado no dia 09/08/2021 16:24:37  (IP: 2804:14d:1288:94e4:195a:c4f4:b0a6:9ad4Relatório gerado no dia 09/08/2021 16:24:37  (IP: 2804:14d:1288:94e4:195a:c4f4:b0a6:9ad4

Relatório de Cotação: 0005210-93.2021.6.02.8000 - Manutenção elevadores da SEDE

Pesquisa realizada entre 23/07/2021 09:40:21 e 09/08/2021 16:06:15Pesquisa realizada entre 23/07/2021 09:40:21 e 09/08/2021 16:06:15

Item 1: Manutenção elevadores da sedeItem 1: Manutenção elevadores da sede

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 1 R$ 1.233,33 (un) R$ 1.233,33

Valor Global:Valor Global:   R$ 1.233,33R$ 1.233,33

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 1.233,33 (un) Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 1.233,33

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Elevadores 14 paradas
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.400,00R$ 1.400,00

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF

Objeto:Objeto: Serviços especializados de manutenção periódica, preventiva e corretiva,

envolvendo mão de obra e fornecimento integral de peças, componentes e

acessórios, para atendimento de 02 (dois) elevadores de passageiros de 13

paradas, instalados na sede da SRTb/MG, Rua Tamoios, n596, Centro, em Belo

Horizonte/MG, conforme detalhamentos do projeto básico (SEI 14839006),

atendendo a solicitação da SRTB/MG.

Descrição:Descrição: INSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADASINSTALACAO / MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS

ROLANTES,MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASROLANTES,MONTA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS - INSTALAÇÃO ,

MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS ,

PLATAFORMA , ESCADAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO

PERIÓDICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, ENVOLVENDO MÃO DE OBRA E

FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS, PARA

ATENDIMENTO DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS DE 13 PARADAS,

INSTALADOS NA SEDE DA SRTB/MG, RUA TAMOIOS, N596, CENTRO, EM BELO

HORIZONTE/MG, CONFORME DETALHAMENTOS DO PROJETO BÁSICO (SEI

14839006), ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SRTB/MG.

CatSer:CatSer: 35573557 - Instalação , manutenção - elevadores, escadas rolantes, mon-ta - cargas ,

plataforma , escadas

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 23/2021 /

UASG: 170085

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.539.398/0001-27
* VENCEDOR *

ELEVADORES MILENIO LTDA R$ 1.400,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS , PLATAFORMA , ESCADAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, ENVOLVENDO MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESS
ÓRIOS, PARA ATENDIMENTO DE 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS DE 13 PARADAS, INSTALADOS NA SEDE DA SRTB/MG, RUA TAMOIOS, N596, CENT
RO, EM BELO HORIZONTE/MG, CONFORME DETALHAMENTOS DO PROJETO BÁSICO (SEI 14839006), ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SRTB/MG.                      

Endereço:Endereço: Telefone:Telefone: Email:Email:

R CATETE, 128 (31) 2526-6363 marcelo@elevadoresmilenio.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 1.250,00R$ 1.250,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECR. DESENV. ECONOMICO UNESP-

FACUL.DE ODONTOLOGIA-ARARAQUARA

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico objetivando a contratação de empresa especializada para a

prestação de serviços não contínuos de manutenção preventiva e corretiva em

elevadores de passageiros com fornecimento de peças - Participação Restrita

Descrição:Descrição: ELEVADOR OTISELEVADOR OTIS - SERVICO DE MANUTENCAO TRANSPORTADOR

ESTACIONARIO DE PESSOAS, ELEVADOR OTIS

Data:Data: 04/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 102305100612021OC00001

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

74.369.224/0001-01
* VENCEDOR *

IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA R$ 1.250,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                        

Estado:Estado: Cidade:Cidade: Endereço:Endereço: Nome de Contato:Nome de Contato: Telefone:Telefone:

SP Araraquara R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1678 Roberto Carlos Barbosa de Almeida (16) 3322-5158
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - Manutenção elevadores da sedeItem 1 - Manutenção elevadores da sede

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/04/2021 e 16/04/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/03/2021, calculado pela
fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 09/08/2021 16:24:37 (IP: 2804:14d:1288:94e4:195a:c4f4:b0a6:9ad4)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbuqFcfMubm6dRExRTn%2fzowIMGDfN12C%2fx 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbuqFcfMubm6dRExRTn%252fzowIMGDfN12C%252fx 4 / 4

Relatório Banco de Preços (0928327)         SEI 0005210-93.2021.6.02.8000 / pg. 40



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: 29.080.486/0001-05 DUNS®: 944994549
Razão Social: PREVELAR SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PREVENT MANUTENCAO CONS EM AR CONDICIONADO E

ELEVADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 01/02/2022
FGTS 26/08/2021
Trabalhista Validade: 04/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/10/2021
Receita Municipal Validade: 18/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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: 09/08/2021 16:55 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0922290, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/08/2021, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928496 e o código CRC 0BB0B183.

0005210-93.2021.6.02.8000 0928496v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
À SLC.
Em face da Informação da SEIC/COMAP 0922290 e

considerando o que constam dos autos, faço remessa deles à
SLC para lavratura da minuta de renovação do Contrato
TRE/AL Nº 18/2020, encaminhando-os em seguida à AJ-DG
para análise e  pronunciamento.

Em paralelo, envio eles (os autos) também à COFIN
para reserva de crédito orçamentário bastante e suficiente
para cobertura da despesa que esta Unidade Gestora
incorrerá com a realização da despesa, se for o caso.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/08/2021, às 19:43, 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
0928551 e o código CRC AA6F29E9.

0005210-93.2021.6.02.8000 0928551v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0928551).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/08/2021, às 09:12, 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
0928611 e o código CRC ACC33537.

0005210-93.2021.6.02.8000 0928611v1
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  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE DOTACAO)______________
  10/08/21  15:31      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : ROBSON         
  DATA EMISSAO    : 10Ago21                            NUMERO  : 2021ND000443   
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
  OBSERVACAO                                                                    
  RESERVA DE CRÉDITO PARA ATENDER PRORROGAÇÃO CONTRATO 18/2020. CONFORME DESPA- 
  CHO SEIC 0922290). SEI0005210-93.2021.6.02.8000                               
                                                                                
                                                                                
  EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
  200081 1 167674 0100000000 339039    070282 IEF MANPRE                6.696,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 44519630444 -  ROBSON            UG : 070011   10Ago21   15:27  
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                                

Anexo Reserva de Crédito ND 443 (0929005)         SEI 0005210-93.2021.6.02.8000 / pg. 45



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 443 (0929005).

Observação:

Prorrogação contrato 18/2020.
Memória de cálculos:

Contrato 18/2020 -  cálculo reserva de crédito ND 443.
MENSAL VALOR DIA DATA INÍCIO DATA FIM TOTAL DIAS TOTAL EXERCÍCIO
R$ 2.480,00 R$                 82,67 10/10/2021 31/12/2021 81 R$            6.696,00

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 10/08/2021, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929006 e o código CRC 9BE91CF3.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0005210-93.2021.6.02.8000                                                                                                              1 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020 
Processo SEI nº 0005210-93.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 
 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 18/2020, celebrado 
nos autos do Procedimento SEI nº 001005-
55.2020.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa PREVELAR 
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E 
ELEVADORES LTDA. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR 
CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA., CNPJ nº 29.080.486/0001-05, com endereço 
na Rua da Grécia, Edf Serra da Raiz, 165, sala 504, Comércio – Salvador-BA, CEP: 
40010-01, Tel: (71) 3034 0055 e (71) 99294 5959, E-mail: 
prevent.engenharia@yahoo.com, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por Mário Alves de Pinho Neto, Engenheiro, CREA 76266-BA, 
inscrito no CPF sob o nº 034.762.085-08, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato 
nº 18/2020, que trata da prestação dos serviços continuados manutenção preventiva 
e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de 
peças novas e originais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR. 
 
               O valor mensal dos serviços permanecerá em R$ 2.480,00 (dois mil e 
quatrocentos e oitenta reais), ficando o valor total estimado deste aditivo em R$ 
29.760,00 (vinte e nove mil e setecentos e sessenta reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2021, 
consignados na Ação Julgamento de Causas e Gestão e Administrativa, Natureza da 
Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0005210-93.2021.6.02.8000                                                                                                              2 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

Este termo aditivo tem amparo no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993 e alterações e na Cláusula Dez do Contrato nº 18/2020. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI nº XXXX 
(XXXX), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TRE/AL, 
bem como à manifestação de vontade da Contratada (evento nº 0918940), no 
Procedimento Administrativo TRE/AL nº 0005210-93.2021.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO. 

 
O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no Diário 

Oficial da União, Seção 3, na forma e para os fins previstos no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de iguais teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 
 

 
Maceió, XX de XXXX de 2021. 

 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela CONTRATADA: 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2021.
À AJ-DG, para análise da minuta do 1º Termo

Aditivo ao Contrato nº 18/2020 (prorrogação).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 10/08/2021, às 15:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929023 e o código CRC A688C351.
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PROCESSO : 0005210-93.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : TERMO ADITIVO CONTRATO 18/2020

 

Parecer nº 951 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe à análise desta Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único do art. 38 da Lei nº
8.666/93, para fins de análise da minuta ora inserta no evento SEI
nº 0929022, do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 18/2020,
celebrado com a Empresa 
29.080.486/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços
continuados manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais.

 
De acordo com a minuta apresentada pela Seção de

Licitações e Contratos, o citado termo aditivo tem por objeto a
prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2020 por 12 (doze) meses,
mantendo os preços atualmente praticados, segundo 0918940,
dispensando o reajuste anual.

 
2. DA INSTRUÇÃO PRESENTE NOS AUTOS
 
Considerando previsão constante na Cláusula Dez, do

Contrato nº 18/2020 (0918942), a Seção de Gestão de Contratos
inaugurou os presentes autos com consulta à contratada sobre
interesse de prorrogação (0918937 e 0918940).

 
A tabela de verificação exigida pela 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 (Anexo XV - Alterações
contratuais, envolvendo prorrogações, acréscimos, supressões,
reajustes ou repactuações), foi preenchida e juntada pela gestão do
contrato, conforme se observa do evento 0920082.

 
 
3. DA EVOLUÇÃO CONTRATUAL
 
Sabendo-se que o Contrato nº 18/2020 foi celebrado em

06/10/2020, com vigência de doze meses a partir da assinatura,
podendo ser prorrogado, conclui-se que o contrato encontra-se
vigente. 

 
Anote-se ainda a juntada das seguintes certidões:

 
1. SICAF: 0928328
2. Certidão Consolidada TCU: 0918974
4. SIMPLES NACIONAL: 0918976

 
 

4. DA PRORROGAÇÃO  DO CONTRATO 
 
Impende assinalar que a possibilidade de

prorrogação encontra-se albergada no comando contido no
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93:

"Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:
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(...)
II - à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que poderão ter
a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses;"
 

O fundamento da hipótese legal é a existência de
contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da  atividade 
desenvolvida pelos particulares, como a execuçãocontratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, 
a permanência da necessidade pública  ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange s serviçosdestinados 
a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não  exaure prestação semelhante no futuro.
Estão abrangidos não apenas os serviçosessenciais, mas  também compreendidas necessidades públicas 
permanentes relacionadas com atividades que não  são indispensáveis. O que é fundamental é anecessidade 
pública permanente e contínua a ser  satisfeita através de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493.
 

Tal conclusão guarda consonância com o caso ora em
análise, porquanto patente que os serviços em foco são executados
de forma contínua, sendo que a necessidade da Administração não se
exaure com a prestação num determinado momento, já que necessita
dos serviços prestados a contento, permanentemente.

 
Desta forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços ora pretendidos como de natureza
contínua, passíveis de previsão de prorrogação contratual, nos
termos do citado art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, desde que aferida a
vantajosidade para a Administração, o que já comprovado pela
SEIC, na informação contida no evento 0922290. 

 
 
5. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO
 
Como visto, a minuta deste termo aditivo tem amparo no

art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, e na cláusula dez do Contrato nº
18/2020.

 
Quanto ao conteúdo da minuta do primeiro termo aditivo,

vê-se que guarda consonância com as regras dispostas no art. 55 da
Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto (cláusula primeira), os valores decorrentes da
prorrogação (cláusula segunda), a dotação orçamentária que
garantirá os pagamentos (cláusula terceira), o fundamento jurídico
da prorrogação (cláusula quarta), a vinculação do termo aditivo ao
ato de autorização da Presidência e à proposta da contratada
(cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta) e, por fim, as
incorporações do termo aditivo ao contrato principal (cláusula
sétima).

 
6. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
 
Apesar de possuir cláusula delimitadora do objeto do

termo aditivo (a prorrogação do contrato), a minuta não determina o
período de prorrogação, instruído nos autos em 12 meses. Convém
especificar o período que o contrato será prorrogado na minuta.

 
7. CONCLUSÃO
 
Atendida a diligência apontada no item anterior, em face
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de sua regularidade jurídica, esta Assessoria Jurídica aprova a
minuta 0929022 do primeiro termo aditivo ao Contrato nº 18/2020,
celebrado com a Empresa 
29.080.486/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços
continuados manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, mantendo o valor mensal de R$ 2.480,00 (dois mil
quatrocentos e oitenta reais), e o valor global (12 meses) R$
29.760,00 (vinte e nove mil setecentos e sessenta reais).

 
À consideração superior

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
12/08/2021, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/08/2021, às 17:33, 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
0929228 e o código CRC B8952EC6.

0005210-93.2021.6.02.8000 0929228v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o que consta nos autos, bem como

o Parecer 951/2021 (0929228) da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, aprovando a minuta do primeiro termo aditivo
ao Contrato nº 18/2020 (0929022), celebrado com a
Empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 29.080.486/0001-05, cujo
objeto é a prestação de serviços continuados manutenção
preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e
originais, faço os autos conclusos a Vossa Excelência, para a
necessária e competente deliberação, com a sugestão de que
seja autorizada a prorrogação do termo contratual, nas
condições propostas.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/08/2021, às 18:23, 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
0929992 e o código CRC 41B4557E.

0005210-93.2021.6.02.8000 0929992v1
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PROCESSO : 0005210-93.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Celebração. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2020.

 

Decisão nº 1761 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 0929992.

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do
Parecer nº 951/2021 (0929228), que ratifica, ante a sua plena
regularidade, a minuta do aditamento em tela, AUTORIZO, com
fulcro no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
alterações, c/c a Cláusula Dez do instrumento contratual em tela, a
celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2020,
firmado com a
empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 29.080.486/0001-05, cujo objeto é a
prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e
corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a
reposição de peças novas e originais, representando a alteração
pretendida a prorrogação da vigência do referido contrato por 12
(doze) meses, mantendo-se o valor mensal de R$ 2.480,00 (dois mil
quatrocentos e oitenta reais) e o valor global (12 meses) de R$
29.760,00 (vinte e nove mil setecentos e sessenta reais).

Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -
SLC para a consolidação do ato minutado (0929022), ciência
à contratada e demais medidas de estilo.

Por fim, à Secretaria de Administração, para os atos de
gestão contratual.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/08/2021, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931207 e o código CRC DA41F877.

0005210-93.2021.6.02.8000 0931207v3
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0005210-93.2021.6.02.8000                                                                                                              1 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020 
Processo SEI nº 0005210-93.2021.6.02.8000 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 18/2020, celebrado 
nos autos do Procedimento SEI nº 001005-
55.2020.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa PREVELAR 
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E 
ELEVADORES LTDA. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR 
CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA., CNPJ nº 29.080.486/0001-05, com endereço 
na Rua da Grécia, Edf Serra da Raiz, 165, sala 504, Comércio – Salvador-BA, CEP: 
40010-01, Tel: (71) 3034 0055 e (71) 99294 5959, E-mail: 
prevent.engenharia@yahoo.com, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por Mário Alves de Pinho Neto, Engenheiro, CREA 76266-BA, 
inscrito no CPF sob o nº 034.762.085-08, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato 
nº 18/2020, que trata da prestação dos serviços continuados manutenção preventiva 
e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de 
peças novas e originais, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR. 
 
               O valor mensal dos serviços permanecerá em R$ 2.480,00 (dois mil e 
quatrocentos e oitenta reais), ficando o valor total estimado deste aditivo em R$ 
29.760,00 (vinte e nove mil e setecentos e sessenta reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2021, 
consignados na Ação Julgamento de Causas e Gestão e Administrativa, Natureza da 
Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL. 

 
Este termo aditivo tem amparo no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 

21/06/1993 e alterações e na Cláusula Dez do Contrato nº 18/2020. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0005210-93.2021.6.02.8000                                                                                                              2 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI nº 1761 
(0931207), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TRE/AL, 
bem como à manifestação de vontade da Contratada (evento nº 0918940), no 
Procedimento Administrativo TRE/AL nº 0005210-93.2021.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO. 

 
O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no Diário 

Oficial da União, Seção 3, na forma e para os fins previstos no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de iguais teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 
 

 
Maceió, 17 de agosto de 2021. 

 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela CONTRATADA: 
 

Mário Alves de Pinho Neto 
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
À  AJ-DG, para ciência da complementação efetuada

na Cláusula Primeira do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
18/2020.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 17/08/2021, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0931793 e o código CRC 7E6F5C7B.

0005210-93.2021.6.02.8000 0931793v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Atesto ciência acerca da complementação efetuada

na Cláusula Primeira do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº
18/2020, em atendimento à recomendação aposta por esta
AJ/DG no Parecer 951 (0929228).

 
À Secretaria de Administração, para continuidade

do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/08/2021, às 14:02, 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
0931819 e o código CRC 1E5434B7.

0005210-93.2021.6.02.8000 0931819v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
À SLC para lavratura do termo aditivo e demais

procedimentos, visando à consecução material do objeto.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2021, às 15:30, 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
0931919 e o código CRC 33D4148D.
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0005210-93.2021.6.02.8000                                                                                                              1 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2020 
Processo SEI nº 0005210-93.2021.6.02.8000 

 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços nº 18/2020, celebrado 
nos autos do Procedimento SEI nº 001005-
55.2020.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a empresa PREVELAR 
MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E 
ELEVADORES LTDA. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF 
sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da 
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, 
residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR 
CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA., CNPJ nº 29.080.486/0001-05, com endereço 
na Rua da Grécia, Edf Serra da Raiz, 165, sala 504, Comércio – Salvador-BA, CEP: 
40010-01, Tel: (71) 3034 0055 e (71) 99294 5959, E-mail: 
prevent.engenharia@yahoo.com, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste 
ato representada por Mário Alves de Pinho Neto, Engenheiro, CREA 76266-BA, 
inscrito no CPF sob o nº 034.762.085-08, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO. 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato 
nº 18/2020, que trata da prestação dos serviços continuados manutenção preventiva 
e corretiva dos elevadores pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de 
peças novas e originais, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR. 
 
               O valor mensal dos serviços permanecerá em R$ 2.480,00 (dois mil e 
quatrocentos e oitenta reais), ficando o valor total estimado deste aditivo em R$ 
29.760,00 (vinte e nove mil e setecentos e sessenta reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em 2021, 
consignados na Ação Julgamento de Causas e Gestão e Administrativa, Natureza da 
Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL. 

 
Este termo aditivo tem amparo no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 

21/06/1993 e alterações e na Cláusula Dez do Contrato nº 18/2020. 
 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

Termo Aditivo 1º ao Ctato.18/2020 - Prevlar (assinado) (0934293)         SEI 0005210-93.2021.6.02.8000 / pg. 61

mailto:prevent.engenharia@yahoo.com
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Processo nº 0005210-93.2021.6.02.8000                                                                                                              2 
1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 18/2020 
 

CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA. 
 
 Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, à decisão SEI nº 1761 
(0931207), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do TRE/AL, 
bem como à manifestação de vontade da Contratada (evento nº 0918940), no 
Procedimento Administrativo TRE/AL nº 0005210-93.2021.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO. 

 
O Extrato do Presente Termo Aditivo será devidamente publicado no Diário 

Oficial da União, Seção 3, na forma e para os fins previstos no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de iguais teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 
 

 
Maceió, 17 de agosto de 2021. 

 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela CONTRATADA: 
 

Mário Alves de Pinho Neto 
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Nº 160, terça-feira, 24 de agosto de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Execução Descentralizada n. 0001/2019,
celebrado entre a União/Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF 1ª Região, CNPJ
03.658.507/0001-25 e a Universidade de Brasília - UNB, CNPJ 00.038.174/0001-43. Objeto:
Alteração no escopo do Projeto ALEI (Análise Legal Inteligente), bem como a atualização de
julgados qualificados; Prorrogar a vigência; Adequar o item IX - Da Previsão Orçamentária
do TED, bem como o Plano de Trabalho; Incluir, o anexo ao TED, condições relativas ao
Compromisso. Fundamento Legal: Processo Administrativo Eletrônico n. 0017420-
45.2019.4.01.8000 - TRF, Decreto 6.170/2007, Portaria Conjunta MP/CGU n. 08/2012, Lei n.
8.666/1993, Lei 10.973/2004 e Lei 8.248/1991. Data de assinatura: 19/08/2021. Vigência: A
vigência do Termo de Execução Descentralizada passa a ser de 29 (vinte e nove) meses,
contados da data de sua assinatura. Assinam o instrumento: Pelo TRF 1ª Região, a Senhora
Estela Maria Barbosa da Cruz, Diretora-Geral em exercício da Secretaria e pela UNB, a
Senhora Márcia Abrahão Moura, Reitora.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2021

Processo: 0020316-27.2020. Pregão Eletrônico 10/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: ACACMAR COMERCIAL E
TRANSPORTES LTDA ME. CNPJ 07.412.297/0001-41. Objeto: Fornecimento de peças,
suprimentos e acessórios de fabricação genuína para a frota de veículos do Contratante, de
forma parcelada, sob demanda. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Valor: R$ 8.866,56.
Vigência: 23/08/2021 a 31/12/2021. Data de assinatura: 19/08/2021. Assinam o
instrumento: Pelo Contratante, a Senhora Maria Cristina Turnes, Diretora da Secretaria de
Gestão Administrativa do TRF 1ª Região e pela Contratada, o Senhor Thalisson Henrique de
Souza Oliveira, Representante.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2021

Processo: 0020316-27.2020. Pregão Eletrônico 10/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 1ª REGIÃO. CNPJ 03.658.507/0001-25. Contratado: ACACMAR COMERCIAL E
TRANSPORTES LTDA ME. CNPJ 07.412.297/0001-41. Objeto: Fornecimento de peças,
suprimentos e acessórios de fabricação genuína para a frota de veículos do Contratante, de
forma parcelada, sob demanda. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/1993. Valor: R$ 8.866,56.
Vigência: 23/08/2021 a 31/12/2021. Data de assinatura: 19/08/2021. Assinam o
instrumento: Pelo Contratante, a Senhora Maria Cristina Turnes, Diretora da Secretaria de
Gestão Administrativa do TRF 1ª Região e pela Contratada, o Senhor Thalisson Henrique de
Souza Oliveira, Representante.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 1/2021

Processo Administrativo Eletrônico n. 0059027-67.2021 - TRF1. Partes: União/Tribunal
Regional Federal da 1ª Região - TRF 1ª Região, CNPJ n. 03.658.507/0001-25 e a
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VENCENDO OS OBSTÁCULOS, CNPJ
n. 27.993.314/0001-99. Objeto: Doação de material reciclável às cooperativas/associações
de catadores de materiais recicláveis para fins de reciclagem, pelo período de 6 (seis)
meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, Decreto 5.940/2006 e Portaria/Presi 600-
107/2008 do TRF 1ª Região, Edital de Credenciamento n. 01/2021. Vigência: 29/09/2021 a
29/03/2022. Data de Assinatura: 19/08/2021. Assinam: Pelo TRF 1ª Região, a Senhora
Maria Cristina Turnes, Diretora da Secretaria de Gestão Administrativa, e, pela Associação
de Catadores, a Senhora Lúcia Fernandes do Nascimento, Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 2/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0002. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços técnicos especializados em manutenção corretiva e preventiva para a gravadora de
chapas térmicas CTP - SCREEN PlateRite 4300S, sob o patrimônio 0000004414 com
fornecimento de peças de reposição, excluindo-se aquelas definidas no contrato. O
contrato deverá prover a cobertura total de mão de obra técnica especializada e de peças
de reposição originais. O Senhor Pregoeiro decidiu DECLARAR VENCEDORA do pregão em
epígrafe a empresa ECOSERVICE MANUTENÇÃO E MEIO AMBIENTE EIRELI.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 23/08/2021)

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada Total Pest Control Imunização Ltda.; Objeto do 1º
Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses;
Fundamento Legal: Artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Natureza de
Despesa: 3.3.90.39.78; PTR: 168.418; Data da assinatura: 18/08/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-
2020/00045 ; Contrato n.º 032/2020.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000293, emitida em 16/08/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: THE BEST PHARMA LTDA. Objeto: Aquisição de material hospitalar (Ata n.º
111/2020 - SJRJ). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e
7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de
despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 947,33. Proc. nº TRF2-EOF-2021/00005.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000286, emitida em 02/08/2021. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: Condor S/A Indústria Química. Objeto: Aquisição de

espargidores de espuma de pimenta. Modalidade de Licitação: Art. 25, I da Lei
8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 4.526,40. Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 2 1 / 0 0 1 2 8 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 20/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA. EPP. OBJETO:
Prorrogação da vigência do contrato de locação de equipamentos portáteis de
radiocomunicação digital, por mais 24 meses, a partir de 21/08/2021. DOT.
ORÇAMENTÁRIA: PT 168396 ; ND 3390.39 e reforço à 2021NE500284, datado de
17/08/2021. VALOR TOTAL: R$ 50.400,00. PA: 0003276-82.2019. ASSINATURA: Antonio
Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo em 19/08/2021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 6000-54.2021. Objeto: Aquisição de materiais de marcenaria necessários à
realização dos serviços de reforma em sala para Implantação de Laboratório de Inovação,
no 2º andar do Prédio Anexo I (ESMAFE) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, COM
FORNECIMENTO INTEGRAL.. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 24/08/2021 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n, Recife Antigo - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00021-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 24/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/09/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ELIAS JOSE DE SOUZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/08/2021) 90031-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2020; Processo SEI nº 0005210-
93.2021.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
alterações e na Cláusula Dez do Contrato nº 18/2020; Partes: União, através do TRE/AL, e
a empresa PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES LTDA., CNPJ nº
29.080.486/0001-05; Objeto: prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2020, que trata da
prestação dos serviços continuados manutenção preventiva e corretiva dos elevadores
pertencentes a este Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, pelo período
de 12 (doze) meses. Valor mensal: R$ 2.480,00; Valor total: R$ 29.760,00. Assinatura:
20/08/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE COMPROMISSO

Processo: PAD 8527/2019-TRE/AM. Termo de Compromisso n. 01/2021, celebrado entre o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS E REAPROVEITÁVEIS - ACMARR - LIXO E CIDADANIA. Objeto: tem
por objeto a execução de recolhimento de resíduos recicláveis descartados, sem custos
financeiros para o DOADOR, por entidades sem fins lucrativos - associação ou cooperativa
- integrada exclusivamente por catadores de recursos recicláveis e/ou reutilizáveis de baixa
renda, nas dependências do TRE/AM. Fundamentação Legal: nas disposições contidas no
artigo 24, inciso XXVII da Lei 8.666, de 21/06/93, no Decreto n. 5.940 de 25/10/2006, no
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS-TRE/AM aprovado pela Portaria
TRE/AM n. 224/2018, na Resolução CNJ n. 201 de 03/03/2015, na Resolução TSE n.
23.474/2016 e na legislação correlata. Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data
de sua assinatura. Data da Assinatura: 18/08/2021. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente,
Exmo. Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, e, pela Associação de Catadores de
Materiais Recicláveis e Reaproveitáveis - ACMARR - Lixo e Cidadania, a Sra. MARIA DO
CARMO SOARES DE SOUZA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 037/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Serviços de locação
de toldos, incluindo instalação, manutenção e retirada. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, II,
da Lei nº 8.666/93. Valor total: R$ 4.782,00. Dotação Orçamentária: elemento
3.3.3.90.39.14 e ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI: 0013032-52.2021.6.05.8000.
VIGÊNCIA: da data da assinatura até 1º.3.2022. ASSINATURA: 10/08/2021. SIG N AT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Brivaldo da Silva Nunes Filho, pela
Contratada.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida de
Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador/Ba, CEP 41.710-900, por meio da
Seção de Contratos, FAZ SABER, a quem o presente vir e interessar possa, especialmente
à empresa Potencial Embalagens Promocionais Ltda, CNPJ nº 09.042.405/0001-67,
domiciliada em local incerto e não sabido, por seu representante legal, que foi proferida,
nos autos do Processo SEI nº 0001935-55.2021.6.05.8000, decisão da Presidência desse
Órgão que, acolhendo, in totum, o parecer da Assessoria Jurídica, aplicou à supracitada
empresa a multa no valor de R$ 1.491,12 (um mil, quatrocentos e noventa e um reais e
doze centavos), em virtude de atraso e inexecução parcial da nota de empenho nº
2020NE001961. Conforme prevê o art. 109, I, "f" , da Lei nº 8.666/93, é possível a
interposição de recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste
edital.

Salvador, 23 de agosto de 2021.
ROBERTO MAYNARD FRANK

Presidente do Tribunal

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 48/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa LEITE & LIMA LTDA - ME, para eventual
contratação de serviços de sanitização e desinfecção predial, com fornecimento de material
e mão de obra, nas instalações desta Justiça Eleitoral, localizadas na capital e no interior
do Estado. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º
10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N°
0009887-85.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 23/08/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr.
Natanael Leite Lima.
. Lote n/a
. Item Município Área máxima a ser

sanitizada
Valor m2

. 1 Salvador - SEDE, ANEXOS I e II e
C AT

8.6888 0,24

. Lote 01

. 2 Araci 69 15,00

. 3 Chorrochó 51 15,00

. 4 Curaçá 45 30,00

. 5 Cícero Dantas 180 2,50

. 6 Esplanada 75 15,00

. 7 Euclides da Cunha 662 2,20

. 8 Inhambupe 210 9,50

. 9 Jeremoabo 618 1,50

. 10 Monte Santo 437 3,50

. 11 Nova Soure 303 2,50
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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 agosto de 2021.
À SCON, para registro contábil.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 25/08/2021, às 09:49, 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
0935872 e o código CRC 62DAD05A.

0005210-93.2021.6.02.8000 0935872v1

Despacho SLC 0935872         SEI 0005210-93.2021.6.02.8000 / pg. 67



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

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  30/08/21  14:46     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 17Ago21   VALORIZACAO : 17Ago21  NUMERO  :
2021NS002849   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 29080486/0001-05 - PREVELAR MANUTENCAO EM AR
CONDICIONADO
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000078            DATA VENCIMENTO  : 25Ago21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2020, QUE TEM POR
OBJETO A PROR
  ROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. PROC. SEI Nº
0005210-
  93.2021.6.02.8000.                                                            
                                                                                
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404          29080486000105        812310201                            
                                                                       29.760,00C
 
                                                                               
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   25Ago21   18:31  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
--------------------------------XX---------------------------------------
                                                                              
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  25/08/21  18:36                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N 29080486000105                                            
  PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEVADORES
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LTD                       
                               SALDO ANTERIOR A 01AGO                 5.786,67C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    03Ago 070011 00001 NS002566 596700           -2.480,00D            8.266,67C
    17Ago 070011 00001 NS002849 541404           29.760,00C           38.026,67C
                                                                                
                                                                               
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET
                                                                                
                                                                               
 

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 30/08/2021, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936473 e o código CRC 172527DC.

0005210-93.2021.6.02.8000 0936473v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS002849   

Observação:

Ao Gestor,
Após registro contratual, para continuidade da gestão.
 
À SGO,
Para empenho relativo ao Termo Aditivo 1º ao

Ctato.18/2020 - Prevlar (assinado) (0934293).
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 02/09/2021, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936474 e o código CRC 37EBE655.
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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 setembro de 2021.
À SEGEC
 
Prezados
 
Com o objetivo de promover ajustes em nossos

controles, solicito que nos seja informado qual a efetiva data
de início dos efeitos financeiros do contrato nº 18/2020, bem
como a data de sua vigência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 03/09/2021, às 08:35, 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
0940370 e o código CRC A8A9F03F.

0005210-93.2021.6.02.8000 0940370v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À SCON
Senhor Chefe,
Em atenção ao Despacho SCON 0940370, informo

que o Contrato nº 18/2020 foi assinado em 10/10/2020, tendo,
portanto, seus efeitos financeiros iniciados a partir do dia
seguinte, 11/10/2020.

Já a data da vigência do 1º Termo Aditivo é o dia
9/10/2022.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 03/09/2021, às 08:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940520 e o código CRC B0B185B3.

0005210-93.2021.6.02.8000 0940520v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NOTA DE EMPENHO 325/2021 - RO 620/2021 (VIDE SIAFI)

Observação:

1. ATENÇÃO: Juntar o PDF da nota de empenho após última
assinatura no SIAFI, pois não é permitido gerar o documento de impressão
antes disso.

2. Anulação reserva de crédito ND 443 pela ND 539 para emissão
de NE.

3.  Prorrogação contrato 18/2020.
4. Memória de cálculos:

PRORROGAÇÃO CONTRATO 18/2020 1º TERMO ADITIVO. 
MENSAL VALOR DIA DATA INÍCIO DATA FIM TOTAL DIAS TOTAL EXERCÍCIO
R$ 2.480,00 R$                 82,67 11/10/2021 31/12/2021 80 R$            6.613,33

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 03/09/2021, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0940719 e o código CRC 2195959C.
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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 setembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0940719),

registro minha assinatura no empenho 2021NE325, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/09/2021, às 11:21, 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
0940755 e o código CRC 5CA48325.

0005210-93.2021.6.02.8000 0940755v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/09/2021 15:48
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 325

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70282 IEF MANPRE

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

03/09/2021 Global 0005210-93.2021.6.02 - 6.613,33

29.080.486/0001-05 PREVELAR MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO E ELEV

20CT0018. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - EDIFÍCIO SEDE. EXERCÍCIO 2021.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DA GRECIA 165       ED. SERRA D COMERCIO

CEP

40010-010

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

03/09/2021 15:47:53
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/09/2021 15:48
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.613,33

Total da Lista

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

001 6.613,33SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
ELEVADORES DO TRE/AL NA SEDE (OAM). CONTRATO Nº 18/2020
VIGENTE ATÉ 10/10/1022. VALOR MENSAL R$ 2.480,00. CONFORME
1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 18/2020 (0934293). DOCUMENTO
DE CONFORMIDADE SCON (0936474).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

03/09/2021 Inclusão 1,00000 6.613,3300 6.613,33

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

03/09/2021 15:47:53

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

03/09/2021 11:19:32

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

03/09/2021 15:47:53
Operação
Alteração
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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 setembro de 2021.
Assinada a Nota de Empenho nº 325/2021

(doc. 0941097), devolvo os autos à SEGEC, Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 16:07, 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
0941098 e o código CRC 0271775A.

0005210-93.2021.6.02.8000 0941098v1
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