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

DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
À CSELE,
 
Sr. Coordenador,
 
Estamos com diversas atividade em paralelo que

necessitam das empilhadeiras, mas elas ainda encontram-se
quebradas, com processo para conserto em tramitação na fase de
cotação (0008803-33.2021.6.02.8000), a saber:

Manutenção Preventiva das urnas:
Situação: O 1° Ciclo de 2022 está em execução, onde há
necessidade de movimentação diária de aproximadamente
400 urnas
Impacto: A movimentação tem sido realizada de forma
precária apenas com a paleteira manual. Além disso, as urnas
que estão nos níveis suspensos das estantes porta paletes
ficam inacessíveis sem as empilhadeiras.

Manutenção Corretiva das urnas:
Situação: A manutenção corretiva das urnas que
apresentaram problemas nos ciclos anteriores retomou a
execução no dia 07 de janeiro.
Impacto: As urnas suspensas aguardando conserto e as
pendentes de abertura de chamado também ficam
inacessíveis sem as empilhadeiras;

Recebimento de novas urnas:
Situação: A Positivo já iniciou a fabricação das novas UE2020
e deveremos receber nos próximos meses um total de 2.959
unidades, que deverão passar pelo processo de aceite, ou
seja, serem colocadas nas bancadas e executado o teste de
fábrica para comprovar o bom funcionamento e
posteriormente serem armazenadas.
Impacto: Sem as empilhadeiras ficamos impossibilitados de
armazená-las nas estantes porta paletes e limitados ao
espaço de armazenamento do nível térreo das estantes;

Remanejamento de UE2009 para o novo galpão:
Situação: As 3.530 UE2009 que deverão ser mantidas no
TRE-AL, mas que não serão utilizadas nas eleições 2022 já
contam com um espaço no novo galpão do TRE-AL
(0006408-68.2021.6.02.8000). Não temos paletes suficientes
para armazenamento no novo galpão e estamos trabalhando
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para armazenamento no novo galpão e estamos trabalhando
num termo de referência para aquisição. Até a aquisição as
urnas terão de ser armazenadas precariamente no chão do
galpão. Há um alinhamento inicial com a SAPEV para início do
transporte das urnas do galpão do FEM para o novo galpão a
partir do dia 25 de janeiro.
Impacto: somente as urnas deste modelo que estão no nível
téreo nos são acessíveis sem uso das empilhadeiras, todas as
demais ficando impossibilitadas de serem enviadas sem as
empilhadeiras;

Remanejamento de urnas entre regionais da justiça
eleitoral:

Situação: Do planejamento inicial (0007113-
66.2021.6.02.8000), já foram enviadas as 717 UE2013 para o
TSE. Ainda restam ser enviadas as 510 UE2013 para o TRE-
PE e receber 700 UE2010 do TRE-PB, 300 UE2011 do TRE-PI
e 1940 UE do TRE-PE dos modelos UE2010, UE2011 e
UE2015. Recebemos contato do TRE-PE (que irá fazer o envio
de suas urnas para nós com caminhão próprio) com intenção
de envio das urnas em fevereiro, na primeira ou segunda
quinzena do mês. Também recebemos contato do TSE nos
solicitando uma data a partir da qual poderemos receber as
urnas.
Impacto: Sem o uso das empilhadeiras para auxílio no
descarregamento/carregamento dos caminhões a tarefa
exigirá muito mais esforço dos carregadores. Além disso, as
urnas recebidas deverão passar por processo de
manutenção preventiva e posterior armazenamento,
necessitando das empilhadeiras para acesso aos níveis
suspensos das estantes.

No caso do conserto das empilhadeiras ocorrer até o final
deste mês conseguiriamos, mesmo de modo precário, continuar
realizando as atividades e tornaria o solicitado abaixo desnecessário,
entretanto, caso o prazo se prolongue, teremos atividades
prejudicadas.

Diante dos impactos acima relatados em nossas
atividades e da possibilidade de ainda não termos empilhadeiras
consertadas no início de fevereiro questiono, com a devida vênia, se
seria possível vossa análise a fim de verificar a posibilidade,
conveniência e viabilidade de pleitear alguma das alternativas abaixo
ou outra que o Sr. considerar mais pertinente:

Aluguel temporário de uma empilhadeira até o conserto das
nossas;
Aluguel temporário de andaimes e disponibilização de pessoal para
retirar e colocar as urnas manualmente nos níveis suspensos
(níveis 02 e 03) das estantes porta paletes quando necessário for
movimentar urnas par realização das tarefas acima relacionadas;

À consideração superior,
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 17/01/2022, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001020 e o código CRC 4D3EEAF6.

0000404-78.2022.6.02.8000 1001020v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2022.
Prezado Secretário de TI,
Diante da necessidade de realização de atividades

urgentes com a utilização das empilhadeiras do galpão das
urnas, e estas estarem em procedimento de reparo, solicito
uma análise das considerações e sugestões realizadas pelo
chefe da SPLOG por meio do documento 1001020.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por THALLES CERQUEIRA DE MELLO,
Analista Judiciário, em 17/01/2022, às 18:21, 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
1001137 e o código CRC 3ADDB298.

0000404-78.2022.6.02.8000 1001137v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Considerando a manifestação do chefe da SPLOG,

solicito que a área competente informe se há viabilidade de
serem as empilhadeiras consertadas ainda durante este mês
de janeiro ou, caso negativo, se há a possibilidade de ser
locada uma em caráter emergencial, a fim de viabilizar a
agenda de atividades relativas à manutenção das urnas
eletrônicas.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/01/2022, às 14:37, 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
1001481 e o código CRC 6E856886.

0000404-78.2022.6.02.8000 1001481v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2022.
À SAD, 
 
Tendo em vista o Despacho STI (1001481), seguem

os autos para manifestação e providências quanto ao pedido
de conserto das empilhadeiras com defeito, ainda este mês,
ou a possibilidade de ser locada uma outra em caráter
emergencial, a fim de cumprir o cronograma de manutenção
das urnas eletrônicas.

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/01/2022, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001494 e o código CRC F209094D.

0000404-78.2022.6.02.8000 1001494v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 1001494, informo a

Vossa Senhoria que reabri o Processo 0008803-
33.2021.6.02.8000 neste Gabinete e o redirecionei à
SEIC/COMAP com o seguinte despacho:

Reporto-me ao Processo SEI 0000404-
78.2022.6.02.8000, para solicitar à
SEIC/COMAP, que à contratação em curso
seja adotado caráter emergencial, para se
concluir a demanda no prazo assinalado pela
SPLOG naqueles autos, devendo ainda ser
consultada a portencial contratada acerca da
possibilidade de locar, em caráter
acessório, equipamento similar  durante o
período de conserto.
Cópia à SPLOG/STI, para ciência.

 
Ocorre que, para que possamos viabilizar as

contratações, necessário se faz a elaboração dos artefatos
apropriados, especialmente o termo de referência. Nesse
sentido, peço-lhe vânia, para sugerir que, sem prejuízo das
medidas em curso nos autos do Processo 0000404-
78.2022.6.02.8000 (estas agora em caráter emergencial),
a SPLOG apresente, neste s autos, termo de referência com
vistas à locação assinalada ou, se assin entender, a própria
aquisição de item novo com garantia estendida, dada a
relevânia do serviço em tela.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/01/2022, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1001716 e o código CRC 0054F606.

0000404-78.2022.6.02.8000 1001716v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
 
 
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Tecnologia da

Informação para que avalie a sugestão aventada pelo sr. Secretário
de Administração no evento 1001716 e, em sendo o caso,
diligencie junto à SPLOG pela elaboração de termo de referência com
vistas à locação do equipamento ou mesmo a aquisição de item novo,
com garantia estendida, dada a urgência e relevância da situação.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/01/2022, às 16:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1002090 e o código CRC 97ED76DF.

0000404-78.2022.6.02.8000 1002090v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
Ao Coordenador de Sistemas Eleitorais para

conhecimento do Despacho GDG (doc. nº 1002090) e
desenvolvimento urgente das providências necessárias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 20/01/2022, às 17:30, 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
1002182 e o código CRC 40AFA4E9.

0000404-78.2022.6.02.8000 1002182v1
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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 janeiro de 2022.
Ao chefe da SPLOG,
Considerando o Despacho GDG 1002090 e a

urgência de disponibilização de empilhadeira para execução
das atividades descritas no Documento 1001020, solicito a
elaboração de termo de referência para alocação de tal
equipamento.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por THALLES CERQUEIRA DE MELLO,
Analista Judiciário, em 21/01/2022, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003182 e o código CRC 2ABEA187.

0000404-78.2022.6.02.8000 1003182v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. Objeto Contratação de PJ para prestação de serviços de locação de empilhadeira
elétrica patolada.

2.
Quantidades
estimadas

1 (uma) empilhadeira elétrica patolada.

3.
Especificação
do Objeto

Locação pelo prazo de 12 (doze) meses de empilhadeira elétrica patolada que
satisfaça os seguintes critérios:

capacidade de armazenar paletes com carga de aproximadamente 600
kg (seiscentos quilogramas);
armazenar paletes a uma altura de 4m (quatro metros);
Ser utilizada em corredores com área de manobra operacional de 2,70m
(dois metros e setenta centímetros).

O Prazo máximo para correção de eventual problema no equipamento é de 3
(três) dias, ou disponibilização de outro equipamento em sua substituição.

Esta contratação pode ser encerrada, a critério da administração, sendo
notificada a contratada com 15 (quinze) dias de antecedência.

4.
Justificativa

Para o armazenamento e movimentação de urnas eletrônicas no Galpão de
Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a utilização de empilhadeiras é
essencial, visto que utilizamos armazenamento vertical, com uso de estantes
porta-paletes com três níveis de armazenamento.

Justifica-se a locação pelos impactos nas atividades da SPLOG ocasionados
pela falta das empilhadeiras do Galpão de Urnas (0000404-
78.2022.6.02.8000), que encontram-se em processo de conserto (0008803-
33.2021.6.02.8000), e com contrato de manutenção preventiva e corretiva
em processo de elaboração (0002031-54.2021.6.02.8000). Neste momento a
seção encontra-se sem nenhuma empilhadeira em condições adequadas para
uso.

Uma vez sanados os problemas nas empilhadeiras, bem como contratação
de manutenções para os equipamentos, esta contratação poderia ser
encerrada, a critério da administração, sendo notificada a contratada com 15
(quinze) dias de antecedência.
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5. Prazos

A entrega do equipamento locado deve ocorrer em até 3 (três) dias úteis,
contados a partir do dia subsequente ao recebimento da solicitação do
contratante encaminhada por e-mail. A entrega deve ser realizada no horário
de expediente normal do Galpão de Urnas ou em horário previamente
combinado com o representante da SPLOG.

6.
Classificação
Orçamentária

(A cargo da COFIN)

7. Locais

A entrega do equipamento locado deve ser realizada no Galpão de Urnas do
TRE-AL, localizado no Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, à
Avenida Fernandes Lima, 3.487, Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-405, neste
município de Maceió, capital do estado de Alagoas ou noutro endereço
previamente informado dentro do perímetro urbando do município de Maceió.

8. Unidade
Gestora/
Fiscalizadora

Gestão: (A ser definido).

Fiscalização: A cargo do Chefe da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais ou de seu substituto legal, em caso de ausências.

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 08/02/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1009983 e o código CRC 48BD0ED1.

0000404-78.2022.6.02.8000 1009983v24
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
À CSELE,
 
Sr. Coordenador, 
 
Em atenção ao Despacho CSELE (1003182), encaminho

Termo de Referência para contratação de serviços de locação de
empilhadeira elétrica (1009983), visando suprir a necessidade do
equipamento, essencial para o bom desempenho das atividades da
seção no Galpão de Urnas do TRE-AL.

 
Solicito que se verifique junto à Secretaria de

Administração a possibilidade de realizar a análise dos aspectos
administrativos deste termo de referência, uma vez que focamos nos
aspectos técnicos.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 08/02/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010056 e o código CRC 6AB85BCB.

0000404-78.2022.6.02.8000 1010056v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação,
Conforme solicitação no despacho GDG 1002090, o

chefe da SPLOG elaborou  Termo de Referência para
prestação de serviços de locação de empilhadeira elétrica
(1009983).

Solicito que o referido Termo de Referência seja
encaminhado à Secretaria de Administração para a realização
de análise de seus aspectos administrativos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por THALLES CERQUEIRA DE MELLO,
Analista Judiciário, em 08/02/2022, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010170 e o código CRC CA73E778.

0000404-78.2022.6.02.8000 1010170v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Segue manifestação do chefe da SPLOG acerca da

eleboração do Termo de Referência para prestação de serviços de
locação de empilhadeira elétrica (doc. nº 1010056).

Dessa forma, encaminho os autos a essa Secretaria para
análise e demais providências que o caso requer.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/02/2022, às 10:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1010198 e o código CRC 3572E76F.

0000404-78.2022.6.02.8000 1010198v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de fevereiro de 2022.
R.H.
À STI.
Senhor Secretário de Tecnologia e Informação,
Retorno os autos a essa Secretaria para que seja

analisado o termo de referência submetido à consideração
dessa unidade administrativa, principalmente sobre as
proposições apresentadas sobre a execução de serviço e os
prazos listados para tal.

Uma vez aquiescendo com as condições
apresentadas, solicito que o aprove para darmos
prosseguimento ao feito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/02/2022, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012383 e o código CRC 97FDB2AF.

0000404-78.2022.6.02.8000 1012383v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de fevereiro de 2022.
Ao Coordenador de Sistemas Eleitorais para

avaliação sobre os itens mencionados pelo Secretário de
Administração.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 14/02/2022, às 15:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013223 e o código CRC 8F859DB7.

0000404-78.2022.6.02.8000 1013223v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Sr. Secretário,
Ratifico as proposições de prestação de serviço e

os prazos mencionados no referido Termo de Referência,
documento SEI nº 1009983.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 15/02/2022, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014003 e o código CRC F1AEE0E3.

0000404-78.2022.6.02.8000 1014003v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Após manifestação do Coordenador de Sistemas

Eleitorais, permanecem inalteradas as proposições de prestação de
serviço e os prazos que constam no Termo de Referência.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 15/02/2022, às 18:01, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014059 e o código CRC 643F4021.

0000404-78.2022.6.02.8000 1014059v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
Como medida prévia, solicito a STI informar acerca

da continuidade ou não da tramitação dos presentes autos
face à proposição de contratação emergencial veiculada no
Processo SEI 0008803-33.2021.6.02.8000, doc. 1012286.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/02/2022, às 15:21, 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
1014723 e o código CRC E974407E.

0000404-78.2022.6.02.8000 1014723v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
Ao Coordenador de Sistemas Eleitorais para

manifestação sobre o despacho do Secretário de
Administração.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 16/02/2022, às 15:32, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014768 e o código CRC A308E4D6.

0000404-78.2022.6.02.8000 1014768v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário,
 
No Termo de Referência foi incluído, em

justificativas, a possibilidade de se antecipar o encerramento
do contrato de aluguel, caso o contrato emergêncial e o
contrato de manutenção preventiva sejam concluídos.

Entendemos que estas duas condições seriam
essenciais para reduzir o risco de ficarmos sem estes
equipamentos, durante o período eleitoral, ocasionando
prejuízo a manutenção das urnas eletrônicas, bem como no
período preparação destas para as eleições 2022.

A decisão superior.
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 16/02/2022, às 18:46, 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
1014927 e o código CRC 8B6AACB6.

0000404-78.2022.6.02.8000 1014927v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Após manifestação da CSELE, esta Secretaria

posiciona-se pela continuidade da proposição de contratação
emergencial veiculada no Processo SEI 0008803-
33.2021.6.02.8000.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/02/2022, às 19:17, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015732 e o código CRC 6096CE95.

0000404-78.2022.6.02.8000 1015732v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
Dada a relevância do item para os trabalhos desta

Justiça Eleitoral, remeto os autos à SEIC para, não obstante a
tramitação do Processo SEI nº 0008803-33.2021.6.02.8000,
promover a pesquisa de preços com base no Termo de
Referência SPLOG 1009983.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2022, às 13:41, 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
1017480 e o código CRC 97F3DBDE.

0000404-78.2022.6.02.8000 1017480v1
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E-mail - 1017741

Data de Envio: 
  22/02/2022 16:00:55

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

Para:
    NFE@HBEMPILHADEIRAS.COM.BR
    LIDIANEVR@YAHOO.COM.BR
    contato@skempilhadeiras.com.br
    comercial@acx.com.br
    DIRETORIA@CARGAPESADA.ENG.BR
    REMOCAO@OCEANICTRANSPORTES.COM.BR
    COMERCIAL@ONIXTRANSPORTE.COM.BR
    ADM@GRUPOBTS.COM.BR
    BAUHAUS@BAUHAUSDOBRASIL.COM.BR
    COMPRAS@S3COMERCIO.COM.BR
    JONILSON.MARINHO@HOTMAIL.COM
    comercial@tolentino.com.br
    multylog@multylog.com.br
    zero13log@zero13log.com.br
    BERNARDO@ALMAQUINASMG.COM.BR
    WLSPLTDA@GMAIL.COM

Assunto: 
  Locação empilhadeira - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para prestação de serviços de
locação de empilhadeira elétrica patolada, conforme Termo de Referência anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1009983.html
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Av. Barão de Bonito, 616 - Várzea, Recife - Pernambuco - Brasil 
Telefone: +55 81 3224-0715 

E-mail: multylog@multylog.com.br  |  Site: www.multylog.com.br 

Recife, 24/02/2022 
 
TRE ALAGOAS  
 
 
Locação de 1 (uma) Empilhadeira Elétrica Patolada (com torre) - Operador no 
chão  
 - Marca: BAOLI (MÁQUINA NOVA) 
- Modelo: ES 15 
- Capacidade de carga: 1.500kg 
- Altura máxima elevação dos garfos: 4.800mm  
- Comprimento dos garfos: 1.150mm  
- 2(duas) baterias chumbo + 1 (um) carregador 24V + 2 (dois) carrinhos p/ troca para 
as duas máquinas 
* Valor da Locação: R$ 4.500,00 /mensal por máquina 
** Mobilizações: R$ 3.500,00 (ida e volta) por máquina  
 
Condições Gerais:  
 
- Contrato: 01 (um) ano, podendo renovar 
- Reajuste anual pelo índice do IGPM 
- Horimetro livre 
- Entrega: a combinar em Maceió/AL (após confirmação da proposta e contrato 
assinado) 
- Operador e mobilizações: Por conta do locatário 
- Manutenções: Por conta da MULTYLOG em horário comercial 
- Pagamento: 1 (um) dia, após fechamento da locação, através de boleto. 
- Validade da proposta: 10 (dez) dias  
Atenciosamente, 
 
TEREZA PENNA 

Comercial  

Fone: +55 81 3224-0715 | Cel: +55 (81) 99961-6500 

www.multylog.com.br      comercial@multylog.com.br 
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Representante / Serviço Autorizado: Tolentino Engenharia Ltda. 

 
Rua Flávio Guerra, 185 – Macaxeira - Recife – PE – Brasil     CEP 52090-620 

Tel.: (81) 3441.5629  Fax: (81) 3268.3742 

E-mail: comercial@tolentino.com.br 

Site: www.tolentino.com.br 
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           Recife, 28 de fevereiro de 2022. 
                                                                                                                                                Ref.: TL 051/22. 
 
 
À  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS. 
CNPJ: 06.015.041/0001-38            
Maceió – AL 
Tel.: (82) 99301-0575                      
E-mail: lisianacintra@gmail.com 
 
 
At.: Srª. Lisiana Cintra, 
 
 
Prezadas Senhoras, 
 
Vimos apresentar nossa proposta para locação de empilhadeira elétrica, conforme abaixo: 
 
 
1 -  Equipamentos 

 
 
1.1- 01 (uma) empilhadeira elétrica patolada, marca 
Still, modelo EGV 14 5466, com capacidade para 1400 
kg de carga, com mastro triplex, equipada com 02 
(duas) baterias tracionárias, 01 (um) carregador de 
bateria, carros e estrados. 
 
 

 
2 - Local de operação:  Maceió - AL  
 
 
3 - Regime de trabalho: 02 (dois) turnos. 
      
                                                                                                   
4 - Combustível/ Energia: O fornecimento de energia elétrica e água destilada para as baterias 

tracionárias e de gás GLP será de responsabilidade do locatário. 
 
 
5 - Valores mensais da locação: 
 
5.1 – Empilhadeira elétrica patolada do item 1.1 
 
 - Valor mensal fixo:  R$ 5.000,00  (cinco mil reais) 
 
      OBS.: Os valores acima serão reajustados anualmente de acordo com a variação do IGP-M 
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Representante / Serviço Autorizado: Tolentino Engenharia Ltda. 

 
Rua Flávio Guerra, 185 – Macaxeira - Recife – PE – Brasil     CEP 52090-620 

Tel.: (81) 3441.5629  Fax: (81) 3268.3742 

E-mail: comercial@tolentino.com.br 

Site: www.tolentino.com.br 
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6 - Frete:  Entrega e retirada inclusos por conta do locador. 
 
 
7 - Manutenção dos equipamentos: A manutenção preventiva (mensal) e corretiva dos 

equipamentos locados, incluindo mão de obra, peças, 01 conjunto de rodas/pneus por ano, 
lubrificantes etc., serão realizados por conta do locador. 

 
 
8 - Condições de pagamento: As faturas relativas à locação de um mês serão apresentadas no 1º 

dia útil do início da prestação do serviço e deverão ser pagas 14 (quatorze) dias após a 
apresentação. 

 
         
9 - Duração da locação: O contrato de locação deverá ter uma duração mínima de 12 (doze)  

meses, podendo ser prorrogado automaticamente em comum acordo entre as partes. 
 
 
10 - Início da locação:  A combinar. 
 
 
11 - Validade da proposta: A presente proposta será válida por 10 (dez) dias contados a partir da 

presente data. 
  
 
 Agradecemos a consulta e aproveitamos para informar que, através de nossa rede de 
representantes STILL, poderemos locar empilhadeiras e paleteiras em todo o território nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
Atenciosamente,    
 
Marcos Antônio 
Tolentino Engenharia LTDA.                                                                                 
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Representante / Serviço Autorizado: Tolentino Engenharia Ltda. 

 
Rua Flávio Guerra, 185 – Macaxeira - Recife – PE – Brasil     CEP 52090-620 

Tel.: (81) 3441.5629  Fax: (81) 3268.3742 

E-mail: comercial@tolentino.com.br 

Site: www.tolentino.com.br 
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TREINAMENTO GRATUITO PARA OPERADORES 
DE EMPILHADEIRAS. 

 
Produtividade + Segurança = 
 
= Menos avarias de produtos. 
= Menos acidentes pessoais. 
= Menos horas de máquinas paradas. 
= Menos doenças ocupacionais. 
= Menos faltas e afastamentos. 
= Melhor rendimento dos operadores. 
= Maior rapidez nas operações.  
= Operadores mais motivados. 
 
 
 
A Tolentino está oferecendo aos seus clientes 

de locação de empilhadeiras com contratos de 2 
(dois) ou mais anos, treinamento anual gratuito para 
os operadores, ministrado no local de trabalho por 
técnicos especializados. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para prestação

de serviços de locação de 01 (uma) empilhadeira elétrica
patolada, de acordo com especificações constantes do Termo
de Referência  - 1009983.

Os autos foram remetidos pelo Senhor Secretário
de Administração para promoção de pesquisa de preço -
Despacho GSAD (1017480).

Para tanto, solicitamos cotação a potenciais
fornecedores (1017741), bem como buscamos, na plataforma
Banco de Preços, propostas de preço vencedoras de licitações
de objetos semelhantes, ocorridas em até 180 (cento e oitenta)
dias, resultando em um valor anual estimado em R$ 48.500,00
(quarenta e oito mil e quinhentos reais), a seguir:

Cotação Valor anual
Multylog 1019350 R$ 57.500,00
Tolentino 1020697 R$ 60.000,00

Banco de Preços 1022367 R$ 28.000,00
Valor médio R$ 48.500,00

Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e
10.024/2019, com ampla participação, em virtude de
restrição observada no mercado.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/03/2022, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1022368 e o código CRC 23C770B4.

0000404-78.2022.6.02.8000 1022368v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1017480,

encaminho a pesquisa de preços realizada pela Seção de
Instrução de Contratações, Despacho SEIC 1022368.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/03/2022, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023050 e o código CRC AFBE3C61.

0000404-78.2022.6.02.8000 1023050v1
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